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Uvodnik

1

Nika 

UVODNIK

Ja, res je, Antirepresor že dekadentno dekado razveseljuje študente in zaposlene na Oddelku za 
biologijo BF (pa verjetno še koga :). 
Ob tem jubileju mu želimo vse najboljše, veliko pridnih piscev, risarjev in fotografov, lepih naslovnic, 
zanimivih prispevkov in zvestih bralcev.
Mislim, da se je na tem mestu potrebno zahvaliti vsem ljudem, ki so skozi vsa ta leta tako ali drugače 
pomagali pri soustvarjanju naše revije. Brez vas je ne bi bilo!
Seveda pa bi bil Antirepresor nesmiseln brez vas, dragih bralcev-  tu smo za vas in zaradi vas! Tako 
da gre zahvala tudi vam. ;)

Pa obilo užitka pri branju
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O DRUŠTVU ŠTUDENTOV 
BIOLOGIJE
Katja Zeme

Začetki Društva študentov  biologije 
segajo v  leto 1996, ko je  peščica 
takratnih študentov biologije sklenila, da 
bodo ustanovili društvo, katerega namen 
je bil (in še vedno je) povezati študente 
biologije in vse tiste, ki jih biologija, kot 
veda o življenju zanima, na zabaven, a 
hkrati izobraževalni način.

V času delovanja društva so nekateri projekti 
postali že tradicionalni, in ni študenta biologije, ki 
še ni slišal za Ekosisteme Jadrana, ki se odvijajo 
vsako leto med prvomajskimi prazniki na obalah 
Jadrana, ter poletnega Raziskovalnega tabora 
študentov biologije (RTŠB), ki se odvija  v Sloveniji. 
Vsakoletno društvo organizira še mnogo eno- ali 
večdnevnih  terenov, kjer se lahko vedoželjni 
biologi z metuljnicami podijo po travnikih, se po 
blatu plazijo za dvoživkami, bedijo cele noči, da 
ne spregledajo kakšnega radovednega netopirja, 
ki se je  »zapletel« v njihove mreže, prehodijo 
ogromne razdalje, da poiščejo endemite 
tamkajšnje flore; obenem pa si še vseeno 
vzamejo čas za druženje in zabavo. Da je naše 
delo res na nivoju, na tabore in terene vedno 
povabimo strokovnjake z določenega področja 
biologije, in tako omogočamo študentom, da so 
deležni dodatnega strokovnega izobraževanja, 

ki ga zaradi pomanjkanja časa med študijem 
primanjkuje. Poleg tega sodelujemo z Oddelkom 
za biologijo Biotehniške fakultete, saj vsako leto 
priskočimo na pomoč pri izvedbi informativnih 
dnevov; terenski dnevi in vikendi, ki potekajo pod 
našim vodstvom pa se študentom priznajo pri 
predmetu Terensko delo iz botanike in zoologije. 
   
Kljub temu, da je na prvem mestu aktivnosti 
društva raziskovalna in izobraževalna dejavnost, 
pa študentom ponujamo zelo širok spekter ostalih 
dejavnosti - organiziramo ekskurzije po Sloveniji 
ali v tujino, predavanja (z raznoliko tematiko), 
tečaje (od plesnih, do likovnih in računalniških), 
filmske večere, fotografske razstave, izdajamo 
različne publikacije; v letu 2009 - Darwinovem 
letu,  smo v sodelovanju s Študentsko organizacijo 
Univerze v Ljubljani organizirali zelo obsežen 
projekt - Ustvarjalni natečaj: "Darwin -včeraj, 
danes, jutri", namenjen vsem osnovnošolcem, 
srednješolcem in študentom v Republiki Sloveniji. 
Izdajamo tudi glasilo Društva študentov 
biologije - Antirepresor, katerega začetki segajo 
še dlje, kot sam obstoj društva. Tematika 
glasila je univerzalna, od strokovnih člankov, 
do umetniškega izražanja študentov (da, tudi 
med biologi se najde kakšna umetniška duša). 

Tako lahko ponosno rečemo, da v našem društvu 
delamo s polno paro. Vedno pa smo veseli novih 
obrazov, tako da se kdaj le ustavite na kakšnem 
klepetu v naši mali, a topli, društveni sobici!:)       

DŠB SOBICA JE SPET 
POSPRAVLJENA
Nina Zupančč

Zadnji teden v oktobru smo se marljivi člani 
Društva študentov biologije s predsednikom 
Davidom na čelu lotili čiščenja DŠB sobice. 

Najprej je bilo potrebno vse stvari znositi na 
hodnik in vedno večji kupi so pri mimoidočih 

študentih in profesorjih zbujali začudene poglede 
– postavljalo se je vprašanje, kako je v tako 
malo sobico sploh mogoče spraviti toliko stvari 
in se potem notri še obrniti. Potem se je začelo 
sortiranje stvari na uporabne in neuporabne, 
pregledovanje po dolgem in počez. Glede na 
končni izgled sobice po opravljenem delu bi lahko 
sklepali, da je šlo med neuporabne stvari (torej 
v smeti) precej več stvari, kot se jih je vrnilo v 
sobico. Če povzamem čisto na kratko: bili smo 
učinkoviti.
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Hear, Hear! Če še ne veste...
...DŠB bo kmalu imel, po zaslugi naše najboljše IT sekcije, novo, svetlečo, prekrasno 
spletno stran! :)
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ŠSBF – WTF?
Manca Velkavrh

Študentski svet se na BF kar pogosto 
omenja. Nekaterim gre zagotovo že na 
živce, drugi se z njim ne ukvarjajo, tretji 
pa (upamo, da jih ni veliko) ne vejo točno, 
kaj ta naš svet sploh počne. 

Zagotovo beseda zveni zelo modro (to je tudi 
osnovna barva našega sveta), politično in uradno, 
če pa bi kdo prišel med sejo pogledat, kaj se 
dogaja, bi ugotovil, da tam sedimo večinoma 
študenti, ki se velikokrat zafrkavamo in smejimo 
različnim zadevam. Da ne boste mislili, nismo 
pa tam samo zato, da se zabavamo. Zato vam 
bom najprej povedala nekaj malega, kar v svetu 
počnemo in kako je zadeva sestavljena.

Nekaj splošnih podatkov:
Svet vodi predsednik. No, letos to ne drži, ker 
smo dobili predsednico in ta kar nekaj obeta 
;). Ob sebi ima podpredsednika za finance oz. 
letos spet podpredsednico, in to biologinjo ;). 
Poleg nje je tudi podpredsednica za kakovost 
študija, ponovno biologinja, in podpredsednica 
za študijske zadeve, ki je iz mikrobiologije. In, 
da ne bi bilo premalo punc v vodstvu, imamo še 
žensko tajnico, iz krajinske arhitekture. Zaenkrat 
imamo še prosto mesto podpredsednika (ali 
podpredsednice;) za projekte. Do prostih mest 
ponavadi pride zaradi novincev, ki večinoma še ne 

prevzemajo posebnih funkcij, starejši udeleženci 
pa imajo velikokrat že drugje dovolj dela. Ampak 
bo tudi to mesto prej ali slej zasedeno =).
Vsak študij ima lahko v svetu 5 predstavnikov. 
2 kot redna člana na dodiplomskem študiju, 1 
rednega člana na podiplomskem študiju in 2 
pridružena člana, ki sta si po pravicah v bistvu 
enakovredna z rednimi člani. Gre za idejo, da 
naj bi pridruženi člani nadomestili redne, če ti 
ne uspejo priti na sejo, vendar jih vseeno radi 
gledamo na seji ne glede na to, koliko rednih 
članov pride. Eden od članov sveta je tudi član 
ŠOBF (Študentske organizacije Biotehniške 
fakultete), kar nam z organizacijo omogoča 
boljše sodelovanje.

Logotip ŠSBF
Logotip naj bi po mnenju starejših članov 
predstavljal marsikaj. Recimo študenta, ki žura 

in  drži roke v zrak. No, take zabave na sejah 
spet ni, zato se mi ta razlaga ne zdi ravno 
primerna. Druga je, da zelen krogec predstavlja 
študente, ki jih varuje študentski svet. To si rada 
tudi jaz predstavljam, hehe. Tretja je povezana 
s primordijem, ki jih boste dodobra spoznali pri 
botaničnih predmetih. In četrta razlaga logotipa 
je, povezava zemlje, njene površine in zraka. Kot 
študentki biologije se mi dopade tudi ta razlaga, 
vsekakor malce boljša v primerjavi s tistim 
žuranjem. Kaj se vam dopade, se odločite sami. 
Če izumite novo razlago, pa bomo v svetu zelo 
veseli za njeno posredovanje ;).
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Nalepke na wc-jih
... so očitno iz preteklosti neuspeli poskus 
promoviranja sveta. Najbolj mi je všeč tista 
»Na nas se lahko obesiš!« z dopisom: Dej 
štrik ... Gre za to, da je politika ponavadi manj 
zanimiva in priljubljena med študenti kot je 
sodelovanje v društvih, hoja po terenih, itd. Kar 
je edino normalno, poleg tega sodelovanje z 
društvi defenitivno podpiram. Res pa je, da je 
to možnost študentov, da poskrbimo sami zase. 
Možnost, da vplivamo na svoj študij in preprečimo 
spremembe, ki bi nam škodovale. Moč sveta 
je odvisna od aktivnosti članov in podpore, ki 
jo ti dobimo med ostalimi študenti. Moč je v 
sodelovanju med člani in nečlani. Zato se splača 
žtrvovati nekaj časa, a ne? Moram pa priznat, 
da je tudi mene že zamikalo, da bi odgovorila 
spodbujajočim stavkom na nalepkah.

Projekti
Vsi bruci (razen, če ste se nam supeli izmuznit - v 
tem primeru nas zanima, kako in zakaj), ste prvi 
dan začetka študija dobili tradicionalno glasilo 
študentov Biotehniške fakultete - BFKO. V njem 
so zbrani članki z zelo raznolikimi tematikami. 
Pač. Sigurno bolj primerna revija našim letom 
kot sta Pil ali Smrklja ;). Nekaj prejšnjih BFKOtov 
lahko najdete tudi na naši strani, ki je podana na 
koncu tega članka.
Tradicionalen projekt sveta so tudi majske igre 
brez meja poimenovane BFKO se igra, kjer se 
ekipe 12 predstavnikov posameznih študijev BF 
pomerijo med seboj. Ne se bat in se pridružite. 
Če se za kaj takega ne počutite dovolj spretni, 
se ne bat, lansko leto sem bila v ekipi biologov 
tudi jaz ... in zasr*** situacijo. Prosim, naj bo 
letos to nekdo drug =/. Igre so bile npr. vožnja 
samokolnice, tek trojčka z zavezanimi nogami, 
skakanje trojčka v veliki vreči, »eksanje« Cockte, 
risanje ovce s koleni ... Skratka, zanimivo, pridite 
;).

Bruci ste imeli letos neverjetno priložnost, kot je ni 
imel še noben letnik doslej. Bodite ponosni. Svet 
se je odločil, da bo organiziral nakup in vezenje 
laboratorijskih halj in jih brezplačno razdelil med 
bruce. Na fakulteti so se nato iniciativi pridružili 
in pokrili celoten strošek sami. Na haljah lahko 
tako najdete logotipe sveta, ŠOBF in BF. Bruci, 
pazite na njih! =)

Zastopamo študente
No, to je načeloma naša glavna vloga. Vsako leto 
imenujemo predstavnike študentov v različnih 
organih, kot so komisija za dodiplomski študij 
(KDŠ) na oddelku in na fakulteti, senati na 
oddelku, senat na fakulteti, v disciplinski komisiji 
(zato glejte, da se ne bo sestajala zaradi vas), v 
Študentski svet Univerze v Ljubljani... Če imate 
kakršnekoli pripombe, pohvale ali drugačne 
komentarje, se obrnite na nas. Povejte enemu od 
predstavnikov študentov v svetu, kar si mislite in 
on/-a/mi, se moramo potruditi, da vaš glas seže 
do ušes, ki sedijo malo višje od nas.

Habilitacije
Si zaslužijo posebno obravnavo. Pedagog mora na 
določen čas vstopiti v postopek habilitiranja. Kako 
dolg ta čas je, je določeno s stopnjo njegovega 
naziva (asistent, predavatelj). Pri tem postopku 
predstavlja en del tudi študentsko mnenje. 
Naloga sveta je, da zbere mnenja študentov, ki jih 
je pedagog učil in jih posreduje naprej, naj bodo 
pozitivna ali negativna. Mnenje, ki ga podamo, 
ni mnenje članov, ampak mnenje študentov! Če 
je le-to negativno, se posopek napredovanja 
začasno ustavi. Sledi mediacija, to je pogovor 
med pedagogom, dekanom, predstojnikom 
oddelka in študentskimi predstavniki. V takem 
primeru je dobro, da se pojavijo študenti, ki so 
pripravljeni zagovarjati svoje stališče na mediaciji, 
ker je zadeva resna in če ni resnih ljudi, ki so 
to pripravljeni narediti, je bolje, da se v to ne 
spuščamo. Naloga študentov je, da se odzivamo 
na prošnje za podajanje mnenj o pedagogih, ki 
so nas učili. Pomaga kakršnokoli mnenje, najbolj 
veseli pa smo tisth nazornih ;).

Ostalo, s čimer se ukvarjamo so:
ankete, izboljšanje delovnih časov knjižnic, 
spreminjanje raznoraznih pravil, izboljšanje 
študija  in spreminjanje sveta na bolje.
Vsaj, če ste eden od tistih, ki vam pomen logotipa 
ŠSBF najbolje opiše 2. definicija ;).

Naša nova stran, vesela obiskov: 
 http://ss-bf.blogspot.com/
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KAKO SE JE VSE SKUPAJ 
ZAČELO...
Nika Zaletelj

"Berete uvod glasila študentov biologi-
je- Antirepresor. Prejšnja številka revije 
je izšla davnega leta 1987. Takrat je bila       
narejena še na pisalni stroj in razmnožena 
s ciklostilom." 

Takole se je se je pričel uvodnik prve številke 
Antirepresorja (seria nova)… davnega leta 
2001 (OK, priznam da malo pretiravam, ampak, 
roko na srce, takrat je velika večina današnjih 
bralcev še gulila klopi v osnovni šoli. ;) 

“Originalna” verzija Antirepresorja je začela 
izhajati v 70.ih letih prejšnjega stoletja, urejala 
pa sta ga prof. dr. Marija Štefančič, takrat še 
asistentka, in študent Miran Kralj. Antirepresor 
je izhajal kot nekakšna spremljava Športnemu 
društvu Lipa, ki je preko športnih aktivnosti 
povezovalo študente, profesorje in asistente. 
V njem so objavljali rezultate športnih iger ter 

zanimivosti, izhajal pa je enkrat letno v nakladi 
100 izvodov (matrica ciklostila namreč ni prenesla 
več). Po letu 1987 pa je delovanje športnega 
društva zamrlo, posledično pa tudi izhajanje 
Antirepresorja.

Leta 2001 pa se je peščica študentov odločila 
obuditi in reciklirati staro in zaprašeno glasilo in 
produkt tega pravkar držiš v rokah :) . V desetih 
letih ponovnega izhajanja je bilo izdanih 17 
številk v katerih je bilo objavljenih nebroj raznih 
prispevkov, od pisarij, fotografij, risarij ter vse 
vmes in okrog. Vse številke so na voljo na DŠBjevi 
spletni strani (http://biologija.org/akt/anti/index.
php), če pa imate rajši tisti pravi, žmohtni občutek 
tiskovine v rokah, pa so (skoraj) vse številke na 
voljo za izposojo v DŠB sobici. Poznate pravila 
sketanja (oziroma ali sploh veste kaj sketanje je)? 

No, to in še veliko več si lahko preberete v 
prejšnjih številkah Antirepresorja, se malo 
nasmejite, zamislite in celo kaj novega naučite! 
:)

DŠB PIKNIK
Nika Zaletelj

V letošnjem letu pa ne praznuje jubileja 
zgolj Antirepresor- tudi DŠB je praznoval 

15 let !

Rojstni dan smo proslavili s piknikom, kjer se je 
jedlo pilo in plesalo (OK, mogoče to zadnje res 
ne, se pa dobro sliši :P). Tudi torta ni manjkala, 
kot se za rojstni dan seveda spodobi. :)

DŠB-ju pa 
želimo še veliko 
uspešnih let pa 

veliko pridnih in 
zadovoljnih 
DŠB-jevcev!
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Zimzelen
Kaj reče nezaposlen biolog zaposlenemu biologu?
- En pomfri in veliko kokakolo, prosim.

Kozmični
Se srečata nekje v vesolju naša ljuba Zemlja in planet xy12. 
Pa reče ta planet Zemlji: "Draga moja, ampak ti pa nekam zelo grozno zgledaš. Kaj ti 
je? Si se prehladila?"
Zemlja odvrne: "Mah, sem Homo sapiensa fasala!"
Potem pa planet tolažljivo nazaj: "Ah! Ne bo hudega, saj to ne traja dolgo!"

(četrta številka)

Sicer jaz nisem ravno človek za pisanje česarkoli, še 
posebno pa ne člankov, se mi pa zdi, da je čas, da 
skupaj spravim nekaj stavkov o zadevi, ki se me morda 
niti ne tiče, ali pač …? Ko se namreč sprehajam mimo 
oglasne deske DŠBja, vedno bolj opažam, da prijavni 
listi za terene dan za dnem samevajo in ostajajo 
prazni. Kar se mi zdi precej žalostno, saj smo vendar 
študenti biologije! Razumem, da vseh določene stvari 
ne zanimajo in da si vedno vsi ne moremo vzeti časa 
ter se za vikend kam podati, pa vendar bi se vsaj kdaj 
lahko vsak odpravil novim dogodivščinam (pa tudi 
znanjem) naproti!!! Tereni niso nikakršen bavbav in 
gotovo se med vso množico terenskih dni lahko najde 
za vsakega kaj primernega, tako vsebinsko, kot tudi 
krajevno (s tem mislim bližje vašemu domu, ali pa čim 
dalj od njega). Lani so bili tereni namreč organizirani 
na mnogih koncih Slovenije (na Primorskem, 
Gorenjskem, Štajerskem, Dolenjskem, Notranjskem, 
Ljubljanskem, Prekmurju), na ravnicah in bregovih, 
na jezerih in v gozdovih, za ornitologe in herpetologe, 
spelebiologe in insektologe, odonatologe in morske 
biologe… za zoologe, botanike in mikologe, skratka 
za vse biologe. Predznanje ni potrebno, tudi posebna 
oprema ponavadi ne, le dobra volja in kakšna čokolada 
za na pot. To je res lepa priložnost da spoznaš nove 

ldi, rastline in žvali, pa se kakšen zanimiv delček 
Slovenije. Pa ne se bat bit prvi napisan na listu, ne 
grize… 

terenc

»Iščem študentke, da gredo z menoj 
na teren! Kar naenkrat ni nikjer 
nikogar… kot da jih biologija sploh 
ne bi zanimala… uf, čaki, zdej se 
bom potopil – vidim porcelanko« 

(peta številka)



Klara Kač

Vzgoja za odgovornost do okolja se začne zelo zgodaj – doma in v šolskih klopeh. Učence drugega
razreda osnovne šola Frana Kranjca v Celju smo povprašali:

To so odpadki.
Lana

Vožnja z avtomobilom in CO2.
Vito

Izpušni plin, odpadki v naravi, avtomobili.
Nik

To so smeti.
Kevin

Da, Cinkarna najbolj onesnažuje zrak.
Kristjan

Stari grad.
Klara

To je nekaj čarobnega.
Maša

To je nafta.
Zala AnaSmeti, ki ležijo v naravi.

Lara

(deseta številka)

Moj sošolec stalno mi nagaja,
Krede meče, v učilnici razgraja.

Riše mi v zvezek čičke račke,
Drugim otrokom krade igračke.

Pri vajah razbija s preparati, 
Čudno, da sploh naučil se je brati.
Na fiziologiji vleče žabe za krake,
Pri zoologiji ni mar mu za srake.

Rad ima pravzaprav le še rastline,
Ampak to le tiste ta fine,

ki namaka jih in pije.
Oh sošolec - glej, da te ne zvije!

(enajsta številka)



- SMEŠNO, A ŽAL RESNIČNO 
1. Asistent: »Poznate morda kakšno intracelularno okolje, v katerem je kisel pH?«
Nadebudni študent: »Vagina!« 
2. Mlakarice letijo mimo glav študentov…Vrla študentka, željna priznanja in hvale, ki bi ju bila deležna ob 
dokazu kako obvlada latinska imena, brez pomisleka izstreli: »Anus in še nekaj…« Lahko ji odpustimo, saj je 
zamešala »le« eno  črko! (latinsko ime mlakaric je namreč Anas platyrhynchos) ☺  
3. Študentki navdušeni nad tem, da imamo na faksu študente na izmenjavi, o tem poročata kolegu: »A veš, da 
imamo na faksu dva študenta iz Kalabrije!« Njun kolega pa: »A, super, Španca!« / (pa saj ne študira geografije) 
4. Pri urah embriologije
Profesor: » Kako ločimo med oplojenimi in neoplojenimi samicami žab?« 
Študent: »Po tem, da neoplojene iščejo samca.« 
5. O mikroskopiranju pri mikrobiologiji
Študentka 1 : »A je sploh kej pod mikroskopom?« 
Študentka 2: »Je, je, sam se ne vid.«

-   KAKO LAHKO ŠTUDENT TRETJEGA  LETNIKA PRI FIZIOLOGIJIRASTLIN UPORABI ZNANJE IZ DRUGEGA 
LETNIKA? 
Poskusni rastlini nežno šepeta: "Božo, Božo, Božo,..." 

- O NEPRISTRANSKOSTI ASISTENTOV... 
Asistentka zagleda v zadnji klopi njene najljubše tri študente, ki so za tiste vaje zamenjali skupino in iz nje se 
izvali skoraj krik na pomoč : “O groza!”

- ZAVZETOST RAZLAGE PROFESORJEV
Profesor na vse pretege poskuša razložiti, da mikroorganizmi ne »proizvajajo« dušika, zato da lahko rastlina, ki 
je v simbiozi s  tem mikroorganizmom, raste, temveč, da je ta dušik le stranski produkt metabolnih  procesov 
v mikroorganizmu. Ker  je bil petek popoldne in se raztresenim študentom ni posvetila žarnica nad glavo, se 
profesor odloči za manj strokovno razlago: »Ta dušik je KAKEC mikroorganizma!« 

- KORISTEN NASVET ZA VSE RAZISKOVALCE 
Nasvet iz lastnih izkušenj za vse raziskovalce, ki delajo na dolgotrajnih poskusih: obvarujte poskuse pred 
snažilkami!!  
Na rastlini so namreč delali poskus kako dovajanje nekega toksina vpliva na njeno odmiranje, poskus je 
potekal celo leto in proti koncu poskusa, ko so bili že listi precej oveli, se je snažilka odločila, da ima dosti 
tega, da nihče ne poskrbi za ubogo rožo in je vestno potrgala vse ovele liste! Ha, pa so ostali brez dokaznega 
materiala!:)  

- EPIDEMIJA NEZAINTERESIRANOSTI  
V današnjih dneh najpogosteje slišan stavek, ki so ga izrekli študentje biologije: »Ne bom napisal članka za 
Antirepresor, ker ne znam pisati!« Ali njegova mutirana in bolj nesramna verzija: »Ne bom napisal članka za 
Antirepresor, ker se mi ne da!« 

- O SAMOKONTROLI ASISTENTOV 
Koliko samokontrole potrebuje mladi raziskovalec na vajah iz fiziologije živali, da se obvlada, ko mu študentka 
po 12-ih urah vaj reče: »Stric.«



- PROPAGANDA ALKOHOLA NA PREDAVANJIH 
»Znano je, da en kozarec žganja pobije kar 1000 nevronov«. Če ste se ob tem podatku zamislili, berite 
dalje. »1000 nevronov se sliši veliko, a  če tako med prijatelji preračunamo, bi lahko pili 300 let, pa bi bili 
še vedno na stopnji murna, ki ima 10^8 nevronov.«

- NAPOTKI ZA DOBRO OPRAVLJANJE IZPITA PRI PREDMETU FIZIOLOGIJA ŽIVALI
Koliko je Ca ATPaz v membranah mišičnih celic? 
Pravilen odgovor: »Ravno prav!«

Splošno
Kot se že vsi dobro zavedamo, leti častitljivi naziv 
BRUC, na pripadnike in pripadnice prvega letnika na 
fakultetah. Stanje, ki ga imenujemo bruc, prepoznamo 
po različnih simptomih, ki so pri nekaterih osebkih 
bolj izraziti kot pri drugih, načeloma pa veljajo za 
celotno populacijo. Zmedenost je eden bolj opaznih 
simptomov, vsaj v prvih dneh v oktobra, pri nekaterih 
osebkih pa to traja tudi mnogo dlje. Ostali simptomi 
vključujejo navdušenje nad študijem ter nasmejane 
obraze, ki ponavadi trajajo do prvega kolokvija. Sem 
spada še pozornost in udeležba pri predavanjih, ki 
ponavadi traja do konca prvega tedna študija. Lahko 
se simbiotsko združijo v manjše ali večje skupinice. Med skupinicami je možna tudi kompeticija, ki pa lahko 
obrodi tudi koristne in včasih smešne rezultate.

Podvrsta biobruc (Bruc biologiae tomani)
Obstaja vsaj ena znana podvrsta, ki se razlikuje od globalne populacije brucov in bruck. To podvrsto najdemo 
v prijaznem okolju Oddelka za biologijo, Univerze v Ljubljani, na Večni Poti 111. Imenujejo se biobruci (Bruc 
biologiae). Njihova nrav je rahlo avtodestruktivna, nagon za samoohranitev pa praktično identičen temperaturi 
zmrzevanja vode (0°C, 273K), kar je razvidno na podlagi izbire študija. Aklimatizacijska doba biobruca je veliko 
daljša od običajne in navadno so bolj-ko-ne priskledniški, včasih celo parazitski do svojih sovrstnikov.
Za razliko od ostalih je to matriarhalna združba. Samci se ne borijo za dominanco, ampak so vdani v usodo, 
saj se zavedajo da so v precejšnji manjšini in se zato raje ne izpostavljajo. Samice biobrucev, pa so po drugi 
strani poosebljena emancipacija. Popolnoma samostojne in dominantne, kompetentne za prav vsako delo, 
vsaj dokler ne pride do odpiranja plastenk in pridrževanja vrat. Nekatere tare tudi lažja oblika megalomanije, 
in imajo e-naslove od sošolcev in sošolk shranjene v skupini "Brucki".
Biobruci imajo minimalen namen in maksimalen odpor do vzpostavitve stikov z bivšimi biobruci, starejšimi 
letniki, saj se za informacije raje kot k njim zatekajo k magiji. To pa jim dandanašnji omogoča eno od čudes 
sveta, internet, saj lahko na ta mističen način ostanejo anonimni in niso podvrženi efektu socializacije, za 
katero nekateri očitno menijo da je škodljiva.
Pa vendar! Da žurov sploh ne omenjamo. Biobruci so, po drugi strani, prave žurerske živali (beri: party 
animals) saj se udeležijo prav vsakega biožura in tudi vseh ostalih biobrucžurov (Informacije verjetno niso 
točne, spomin - ali dejstva - lahko varajo, še posebej pod vplivom alkohola). A vendar, se tudi v dnevih po žurih 



prikažejo na predavanjih, in jim vestno sledijo. Mislim, da se vsi zavedamo da izjeme vedno potrjujejo pravila. 
Kot dober primer navajam vsem že dobro poznano izjemo: Jerry. Izjemen osebek biobrucev, susceptibilen 
za tovrstne raziskave, poznan že skoraj celemu faksu. S svojo socializiranostjo nasprotuje načinu življenja 
biobrucev, a zato ni med njimi nič manj priljubljen!

Se stvari mogoče le obračajo na bolje?
Bi lahko rekli, da je sedanji način življenja biobrucev ogrožen, zaradi, recimo klimatskih sprememb, ogrevanja 
ozračja, bodisi česa drugega? Morda zaradi fenomena socializacije biobrucev na oddelku? Hrane v Vivu? 
Je treba izvesti še kakšno raziskavo? Se bodo biobruci izpovprečili in postali le še navadni bruci? Prevelike 
spremembe? Tutorstvo? Osebno menim da zaenkrat še ni večjega razloga za skrb, vsaj ne v tej generaciji. 
V glavnem se komaj, če sploh, zavedajo, da imajo tutorja, ki bi jim lahko (in nekaterim tudi že!) pomagal na 
poti skozi študij. Dejstvo je, da bodo biobruci vedno biobruci. Nekaj posebnega, pa čeprav s spremenjenimi 
vedenjskimi navadami. Kritčnemu pogledu navkljub, ostajam optimist. Menim, da se stvari, obračajo na bolje. 
Med biobruci se že nabira povpraševanje po DŠBjevih terenskih vikendih in drugih aktivnostih. Upam, da bo 
tudi ta članek k temu pripomogel, čeprav pa se še predobro zavedam dejstva, da bi bolj pripomogla brca v 
tazadnjo (biobrucobrc - haha!). V nasprotnem primeru pa vsaj upam, da bo zapolnil nekaj strani v dotičnem 
glasilu, Antirepresorju.

Za konec
Raziskava podvrste brucev, biobrucev (Bruc biologiae) je potekala od oktobra 2004 do februarja 2005, na 
generaciji biobrucev letnik 1985. Navedeni podatki veljajo samo za to generacijo.

Članek zna vsebovati sledi sarkazma in cinizma in "rahle" kritike, vendar je napisan izključno z informativnim 
(predvsem v upanju da bodo nekateri biobruci postali bolj socialni) in nikakor ne z žaljivim namenom.

Zmirom vaš,

        Insajder

(četrta številka)

Kdor pravi, da nima predsodkov, ne ve, kaj predsodki so. Torej, vsak ima v glavi neke predstave o določeni 
stvari in če te stvari ne pozna dovolj dobro, pa ima vseeno predstavo o njej, govorimo o predsodkih. 
Žal imajo nekateri predsodki tragične posledice (npr. zatiranje in manjvreden odnos do temnopoltih ali bolj 
»aktualno« do muslimanov), v tej kratki »anketi« pa sva se osredotočili na »neškodljive« predsodke. 
Ko sva se tako vsakodnevno pogovarjali o študentih in razglabljali kako ni nič čudnega, da ta in ta misli samo na 
korist in je grozno preračunljiv, saj vendar študira ekonomijo in kako je ta in ta nesposoben komuniciranja, saj 
je računalničar in ta in ta misli kaj je, saj je na FDV-ju (verjameva, da ostali biologi nimate takih predsodkov:), 
sva razmišljali kakšne predsodke imajo ostali študenti o nas, biologih… 



Preden sva se lotili »raziskave« sva (kot je to potrebno) postavili hipotezo: 
V glavah ljudi biologija in biologi zasedajo posebno mesto. Biologija je veda, polna nesmiselnih podatkov 
in »piflarije«, biologi pa so ljudje, ki raziskujejo rastline in živali, po možnosti z lupo in catcherjem v rokah. 
Nato sva odšli preverjat, kaj v resnici o biologih in biologiji menijo študenti Univerze v Ljubljani. 

1. Kakšne so tvoje asociacije na študij biologije? 
Matej, študent računalništva: »Laboratorijski eksperimenti, veliko teorije o celicah, ribosomih.« 
Simon, študent računalništva: »Seznanjanje z metodologijami dela, spoznavanje biologije kot take,                 
detajlno spoznavanje nekaterih področij biologije.« 
Boštjan, študent ekonomije: »Seciranje, lovljenje živali po travnikih in gledanje v mikroskop, ter veliko 
učenja na pamet.« 

Med dvema študentkama, se je vnel zanimiv dialog: 
Maja, študentka računalništva: »Rožice, mitohondriji.« 
Mojca, študentka socialnega dela: »Kaj so to mitohondriji?« 
Maja, študentka računalništva: »To so tisti mikroorganizmi.« 

Hm...ja? Ali je imela v mislih simbiontsko teorijo? 
Nekateri pa imajo zelo zanimive asociacije na naš študij, za katere ne vemo, kaj čisto točno pomenijo. Če kdo 
ve, naj piše na e-mail Antirepresorja. 

Simon, študent zootehnike: »Žaba.« 

2. Asociacije pod besedo biolog! 
Mojca, študentka socialnega dela: »Nekdo, ki brska za mikroskopom.« 
Mojca, nismo vedeli, da se da za mikroskopom brskati! 
Simon, študent zootehnike, je bil spet zelo izviren: »Žabar.« 
Nataša, študentka kulturologije, FDV: »Nekdo, ki cele dneve skače po travnikih za žužki, ima doma shranjene 
razne posušene primerke žužkov in je zagrizen okoljevarstvenik.« 

Na tem mestu bi se kar strinjali z Natašo :). 
Seveda jih je največ odgovorilo, da so to ljudje, ki jih zanima narava, rastline, živali, ekologija, so pa tudi taki, 
ki pomislijo kaj drugega. 

Matej, študent računalništva: »Čiščenje vode in proučevanje enoceličnih organizmov.« 
Matej nam je naknadno povedal, da je njegov stric biolog v nekem podjetju, ki se ukvarja s čiščenjem voda. 
Ali ima mogoče to dejstvo kaj opraviti z njegovimi intelektualnimi odgovori? 

3. Kratko preverjanje znanja biologije! 
Na tem mestu nas je zanimalo, koliko o vsej tej biološki »piflariji« vedo študenti.* 

Kam uvrščamo delfina? 

* Brez komentarja... 



Kaj si predstavljaš pod Lacerta agilis? 
Simon, študent računalništva: »Nekaj gibčnega, hitrega.« 
Simon, študent zootehnike: »Nekaj špičastega in gibljivega.« 

Nekateri očitno obvladajo latinščino; agilis namreč v dobesednem prevodu pomeni gibčen. 
Trije pa so našega martinčka uvrstili med rastline, od tega dva med alge. Očitno bomo morali spremeniti 
Hadžijev sistem! Po predstavah teh dveh anketirancev najverjetneje » lacerta« pomeni zelena, »agilis« pa 
alga, kar po logičnem razmisleku niti ni tako napačna asociacija. 

Kje se nahaja Musculus obliquus abdominis externus? 
Šest izmed 13ih so povedali, da je to trebušna mišica. Ostali so odgovarjali z »Ne vem.«, »Nimam pojma.« ali 
»Naslednje vprašanje.« 
Zmagal pa je Majin odgovor; 

Maja, študentka računalništva: »Mislim, da je to penis, ker je externus podaljšek.« 

Kakšna je razlika med eno- in dvokaličnicami?
 

To je sicer tisto vprašanje, katerega odgovor smo poslušali približno polovico 5. razreda osnovne šole.
Prosiva, bodite pozorni na enoživke in dvoživke!

* Glede na nekatere odgovore (glej prvo vprašanje) bi lahko rekli, da nekateri ne vedo več, kaj je biološka piflarija in kaj 
je splošna razgledanost. Mogoče jim kakšno predavanje društva Morigenos (društvo za opazovanje vodnih sesalcev) 
ne bi škodilo.

4. Kaj ti predstavlja največji svetovni problem?
Nekaj jih je odgovorilo, da je to ekologija, kar pa lahko povežemo s tem, da je bila celotna anketa bolj biološko 
usmerjena.
Nekaj ostalih odgovorov:

Mojca, študentka socialnega dela: »Denar se prevečkrat daje tja, kjer ni potreben.«
Matej, študent računalništva: »Neumnost družbe, ljudje ne vidijo problemov, dokler niso posledice 
nepopravljive.«
Simon, študent računalništva: »Dokaj resen problem se mi zdi uvajanje »Big brotherja«. Ampak tega se 
zelo malo ljudi zaveda. Po domače povedano pa gre itak vse v k....«
Boštjan, študent ekonomije: »Da se ljudje preveč ukvarjajo s stvarmi, ki niso pomembne in jih na primer 
samo napihnejo mediji, danes bi bila to ptičja gripa.«
Kristina, študentka FF: »Onesnaževanje okolja in ozračja, poleg lakote in nesmiselnih Bushevih vojn, 
seveda.«



Najina hipoteza se je izkazala za dokaj pravilno, ušteli sva se le pri naših »pripomočkih« raziskovanja, lupo bi 
moral zamenjati mikroskop, no ja, za catcher pa večina še nikoli ni slišala (za tiste, ki ne vejo: to je tista mreža, 
s katero biologi lovimo žuželke po travnikih).
Očitno se vsi zavedajo, da smo ena posebna podvrsta, ki skače okoli po gričih in dolinah, obuta v »hojzerje« 
in oblečena v terenske »cote« ter raziskuje živalce in rastlince ter njihove stranske produkte…

Naj živi biologija in biologi!

(peta številka)

Prvega aprila se je čisto zares zgodilo brucovanje. O tem kako je bilo, odločite sami. Če se seveda sploh česa 
spomnite. Morda pa tudi fizično niste bili prisotni?... No ja, to je vaš problem!
Da pa vseeno malo "pridete na okus", si preberite nekaj izjav tam prisotnih. In sicer tistih, ki so ob takem 
dogodku najbolj na udaru: brucov in profesorjev.
Naj se pa že takoj opravičim, če so zapisi kakorkoli nepravilni. Bilo je bučno... Sprejemam tudi reklamacije. In 
prispevke za diktafon.
Vsem, ki so mi tako prijazno odgovarjali, čeprav bi lahko počeli kaj bolj zanimivega, pa se NAJLEPŠE 
ZAHVALJUJEM.

ASISTENT Gregor Zupančič
V: Kakšen se vam je zdel program?
O: Zabaven.
V: Ali se spominjate svojega brucovanja in kako je bilo?
O: Ja. (Uf.) V alkoholnih oblakih.
V: Kaj se vam zdi, da se je spremenilo od vaših časov?
O: Spreminjajo se samo dvorane, ostalo pa ostaja enako.

PROFESOR Andrej Petrič
V: Kakšni so vaši današnji vtisi?
O: Dobro je bilo to, da ni bilo žaljivih stvari. Manjkal je boljši prikaz tega, kar bruce še čaka do diplome. Ideja 
z Evropo je bila lušna. Videlo se je, da so organizatorji delali na stvari.
V: Ali se spominjate svojega brucovanja in kako je bilo? Kaj se vam zdi, da se je spremenilo od vaših časov?
O: Brucovanja smo začenjali ob 8.30 in do 11. je bilo že konec. Sedaj se na splošno vse dogaja pozneje. Na 
našem brucovanju smo bruci dobili brucomor oziroma strokovno liquor brucii.

PROFESORICA Jasna Štrus
V: Kakšni so vaši današnji vtisi?
O: Bilo je zelo lepo, čudovito.
V: Ali vas je motilo, da ste bili udeleženi v programu?
O: Ni me motilo, da sem bila izbrana za ples. Plesalci so bili pravi profesionalci z vrtnico!
V: Ali se spominjate svojega brucovanja in kako je bilo?
O: Bilo je zanimivo, zabavno, živo. Bilo je v Črnučah pri Šternu. Na koncu smo skakali v bazen. Imeli smo 
zelenega carja, ki vlada biologom in je tudi bruc major.



PROFESOR Andrej Blejec
V: Kakšen se vam je zdel program?
O: Lahko bi bilo malo več vsebinskih karikatur profesorjev. Po faksu je viselo premalo plakatov. Morali bi malo 
bolj prikazati vsebino, ki jo študentje vidite, mi, profesorji, pa ne.
V: Ali vas je motilo, da ste bili udeleženi v programu?
O: ne, to spada zraven.
V: Kakšno je bilo vaše brucovanje?
O: Moje brucovanje je bilo zanič. Bil sem na matematiki. Stara biološka brucovanja pa so bila dobra. Na vrata 
kabinetov profesorjev so obešali karikature. Če te na brucovanju niso karikirali, potem nisi pustil nobenega 
vtisa... ne slabega ne dobrega.

(tretja številka)

(za sistematike - ekologe z reliktoma iz druge poledenitve, Sistematsko botaniko in Biologijo človeka)

Od opic pa vse do človeka (razlika v bistvu je obleka)
Lani šel si s Štefano, medtem, ko grizel si banano.
Da pa višja bo ocena, glavna znanost pleistocena:
Da uloviš si svojo kračo, rabiš fračo in gorjačo.

In potem je tukaj Wraber - vedno ve, kje najti gaber;
Al' je črn ali pa bel, če ne uganeš, si oplel.
Treba je sistem poznat in pa rožic 100 nabrat,
Si pa na izpitu v riti, če si tuj si s psilofiti.

Uč' se meristemske cone, vse hormone in fotone,
Trudi se za seminar, ki je le Marjani mar.
Kaj so slavne čreslovine, zvedel boš od Katarine,
Ko pa prideš na izpit, se v bistvu začneš sploh učit.

Nato prispeš v laboratorij (lahko rečeš - moratorij),
Naj bo deževnik, mokar, miš - vse je tu, da izsušiš.
Pridno hoditi na ZOFI = uiti katastrofi,
Saj resnicno mor'š bit profi, da te kak infarkt ne trofi.

Predstavi se, veli bonton: sem E. coli, ti pa klon.
Skleniva zdaj kompromis; za resistenco imaš zapis,
Za njega dam ti del plazmida brez etidijevega bromida.
Pač ne moreš bit estetik, ako hočeš bit GENETIK.

In zato je vedno več biologov vernih...

Dovoli, Bog, pogojni vpis, kako naj rečem - prosim, 
please!
Vse skup, FIFI, ZOFI, PAV - nikdar tega ne bom znal.
S pogojnim vpisom v višji letnik - za to ne rabiš bit 
umetnik
Daj, da vpišem se pogojno in končam s pogoji vojno.

Copyright by Talpa

(druga številka)
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Kako se počutiš kot predsednik DŠBja?
Na trenutke zaposleno, saj včasih pride 

obdobje, kjer je več dela ali pa se mi nabere 
delo, ki bi ga moral narediti že prej. Drugič se 
počutim precej neizkušenega, vendar na tem 
mestu vedno pomagajo "veterani" DŠBja, ki 
priskočijo na pomoč s svojimi izkušnjami in 
neusahljivim vodnjakom modrosti, za kar se jim 
iz srca zahvaljujem. 

Večino časa pa se počutim srečnega, ker 
sodelujem v društvu kot je naše in pripomorem 
k ustvarjanju čudovitih projektov. Na naši skupni 
poti vseh, ki sodelujemo v društvu, naletimo na 
ovire in včasih delamo napake, s katerih se pa 
seveda učimo. V tem tudi vidim smisel aktivnega 
sodelovanja v društvu - pridobivanja dodatnega 
znanja, ki se ga na predavanjih in vajah ne 
naučimo, pa naj bo to organizacija, administracija, 
izkušnje na terenu ali pa kaj drugega.

DAVID ŠKUFCA- predsednik dšB
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Kaj ti (je) predstavljalo največji izziv?
Težko vprašanje. Veliko je izzivov, so pa v 

društvu vedno ljudje, ki ti z njimi pomagajo. 
Mislim, da ne bi mogel najti ene same stvari, ki 
bi tako zelo izstopala.

Kakšno je tvoje mnenje o Antirepresorju?
Glasilo, ki ima vsega po malem, ki včasih malo 

zbada in ki se ga predvsem študenti premalo 
poslužujejo v smislu, da bi v njem objavljali, kje 
jih čevelj žuli glede faksa in ostalih tem. 

Zakaj si se odločil ravno za študij biologije?
V naravoslovno smer sem se nagibal že v 

osnovni in srednji šoli, predvsem pa mi je bila 
pri srcu biologija. Verjetno zato, ker so se mi 
zdeli profesorji/ce za ta predmet vedno nekako 
bolj karizmatični in so znali najbolje podati snov, 
vedno sem bil pa tudi sam precej radoveden, 
kar se tiče narave. Kasneje sem v biologiji videl 
potencial - je znanost, ki ves čas napreduje in se 
razvija, tudi sama je živa. Odločil sem se torej, 
da se bom vpisal na Biotehniško fakulteto. Da 
bi se odločil na kateri program, sem se udeležil 
informativnih dni nekaterih smeri, med katerimi 
je bila tudi biologija. Tam pa sem naletel na 
Nino E.*, ki je kot študentka biologije tisti dan 
pomagala pri izvedbi informativnega dneva. 
Zapletla sva se v pogovor (no, ona je več ali manj 
govorila :)) o študiju biologije in o vseh njegovih 
prednostih in tudi o terenih DŠBja. In evo me.

Nika Zaletelj

David Škufca, študent tretjega letnika, 
je že drugo leto na čelu DŠB-ja. Že kot 
neizkušen bruc se je »izpostavil«, saj sta se 
s sošolko Špelo Borko  javila za organizacijo 
takratnih Ekosistemov Jadrana, ki sta jih 
nato tudi nadvse uspešno izpeljala.  
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INTERVJU

Kaj te najbolj moti na faksu, pri študiju?
Da so študij skrčili z bolonjsko prenovo, da 

ni nekoliko več terenskega dela, da knjižnica ni 
dlje odprta, da ne strežejo piva v menzi, kot so 
to menda pred leti.

Kaj počneš v prostem času?
Grozno rad berem, predvsem kakšne špehe 

iz zvrsti fantasy; na primer knjige avtorjev Joe 
Abercrombie, George R. R. Martin, Raymond 
E. Feist, Robin Hobb, Terry Pratchett, Andrzej 
Sapkowski, da naštejem nekatere, ki so se mi 
še posebej vtisnili v spomin. Včasih rad tudi kaj 
dobrega skuham, če imam čas, naučil sem se pa 
speči tudi precej dober kruh. Kar se tiče drugih 
hobijev, kmalu pridejo in grejo - pred leti sem 
se ukvarjal s športnim strelstvom pri SD Sonja 
Vesel, včasih kako hribolazenje... Kaj počnem je 
odvisno od trenutnega navdiha, mnogokrat pa 
tudi gnijem pred računalnikom.

Ko boš velik boš....
 Raziskovalec? Samostojni podjetnik? 

Samotar, ki bo živel visoko v gorah v jami in se 
prehranjeval pretežno z lišaji? Pojma nimam, kaj 
mi bo usoda namenila, upam pa da bo to ena od 
prvih dve naštetih stvari.
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Še zaključna misel za naše bralce!
“carpe noctem”
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EKOSISTEMI JADRANA 2011

PAJKARSKA SKUPINA
V četrtek smo pajkarji dopoldan odšli k jezeru 
Modro oko.  Lokacija, na kateri je netopirska 
skupina videla čudovitega pajka, je bila lepa in 
zanimiva iz več vidikov. Naša tarčna vrsta je bila 
sicer ravno tisti volkec, ki so ga videle punce, 
vendar pa je pajkca na vodni gladini dokaj 
težko videti. Kljub obljubljeni nagradi s strani 
mentorja nam ni in ni šlo. K sreči pa je pajkarska 
skupina edina, ki lahko    na vsaki lokaciji najde 
kaj zanimivega. Tako smo lovili druge pajkce, ki 
so čakali na mreži ali pa tekali po tleh, hkrati 
pa smo si našli zabavo tudi v opazovanju žab 
in lovljenju beloušk. Kače so bile sicer luštne 
in niso grizle, vendar pa je Matevž spoznal, 
da znajo sproščati prav posebne vonjave… 
Ker kar nekaj časa nismo uspeli najti želene 
vrste, se je Čandi odločil, da gremo na drugo 
lokacijo. Tako smo se v vročini zapeljali do 
kamnitega področja, kjer je mentor kot tarčno 
vrsto izbral luštnega skakača. Tokrat se je sreča 
le nasmehnila, saj je Grega takoj našel želeno 
vrsto samo s tem, da se je želel ohladiti v senčki. 
;)) Z vzorčenjem smo nadaljevali še nekaj časa, 
nato pa smo se z Leo dogovorili, da gremo 
skupaj v jamo. Kaj hočeš lepšega kot v taki 
vročini kot je bila oditi malo v jamo in se ohladiti. 
Tako nam je Lea prijazno dala navodila, kam 
moramo iti in še bolj prijazno čakala na nas. 
Jama je bila pravzaprav tunel, ki se je raztezal 
nekaj kilometrov. Zabavno je bilo hoditi po vodi, 
saj čez tunel ves čas teče potok. Že na začetku 
smo videli kobranke, vendar smo se (sicer z 
manjšimi težavami ;)) osredotočili na pajkce. 
Kmalu smo prišli do ugotovitve, da je naša 
hitrost hoje izrazito počasnejša od netopirk, ki 
so nas sčasoma zapustile. Mi pa smo opazovali 
jamske živalce in preganjali pijavke iz njihovih 
luknjic. Največje presenečenje pa nas je čakalo 
malo pred vhodom v jamo. Matevžu se je mudilo 
lovit kobranke (in se ponovno seznaniti z vonjem 

Kot vsako leto se je tudi letos v času 
prvomajskih počitnic odvijal tabor 
Ekosistemi Jadrana. Letošnji Ekosistemi 
so potekali na delti Neretve, utrinke 
udeležencev nekaterih skupin pa si lahko 
preberete v tem prispevku :)

Natrixov), Grega, Čandi in jaz pa smo si vzeli čas 
tudi na poti ven. In glej, tam je bila velika samica 
pajka, ki je samo čakala na nas. Največji pajek, 
kar smo ga na terenu videli, je bil sicer na precej 
zoprnem mestu, vendar ga je Grega uspel ujeti.  
S tem ulovom smo uspešno zaključili teren in se 
odpravili v kamp, kjer nas je čakal piknik. Vendar 
pa lahko rečem, da je bil četrtkov teren izredno 
uspešen in zabaven. To pa nikakor ne pomeni, da 
ostali tereni niso bili dobri… A prostor za pisanje 
je omejen, zato lahko o preostalih dneh slišite 
ustna poročila. 

Kaja Zavodnik

PTIČARSKA SKUPINA
»Cccccciiinn-cccccciiinn-ccccciiiin!« je začelo 
razbijat. »O neeeee, zakaaaaaj?!?« smo se 
spraševali. Ura je bila šele 5.30, mi pa smo 
morali že vstati. Kje je pravica?? Po teh miselnih 
bojih smo se nekako prisilili izviti iz ne tako tople 
odeje. Odprli smo šotor in ... Zastal nam je dih. 
V trenutku so bile vse muke pozabljene. Čakalo 
nas je sveže pomladansko jutro z vzhajajočim 
soncem, pospremljeno z žvrgolenjem naših 
varovancev – ptičkov! Neprecenljivo. Po tem 
osuplem trenutku smo se nabasali v avto, še 
prej prisluhnili smrdokavri, in se odpeljali novim 
podvigom naproti. Dnevno smo pregledovali 
ustje reke Neretve, kjer nas je skoraj vedno 
pričakal kakšen novi prišlek, predvsem čigre 
so se zelo šopirile. Po pregledu galebov, 
pobrežnikov in različnih vrst čapelj smo odrinili 
na drugo lokacijo. Obdelali smo skalovja nad 
močvirjem, kjer so nam začukarile kotorne, 
kjer so se sončili puščavci in važili sredozemski 
kupčarji (in predvsem Tomažu skrivali slegurji 
:). Pregledali smo tudi sredozemsko grmičevje, 
kjer sta nam zapeli taščična penica in žalobna 
sinica. Videli smo tudi vrtoglav let dveh parov 
rdečenogih postovk. Odkrili smo odlično lokacijo 
za opazovanje obširnega trstičja, kjer se skrivala 
čoketa, redno pa so ga preletavali rjavi lunji. 
Na srečo smo se tudi nenačrtvano zapeljali po 
avtocesti skoraj do Splita (ne vprašajte zakaj), se 
ustavili na prvem odcepu, poskusili srečo in videli 
planinskega orla. Ob dnevnem pregledovanju 
terena smo v zapuščeni vasi opazili tudi čuka, 
zvečer pa redno poslušali velikega skovika. Tudi 
na večernih terenih smo imeli pestro družbo – 
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pozdravit nas je prišel samec velike uharice, 
oglasila se nam je bobnarica, za nas se pa žal ni 
zmenila pritlikava tukalica. Nekega večera pa smo 
pred terenom iz radovednosti zavili še na ustje. 
Tam nas je pričakala ena največjih trofej vseh 
terenov – ribji orel pri večerji. Bili smo očarani. 
Zadnji dan našega terena sva novinki prestali 
tudi preizkus znanja, ki je zajemal teoretični 
(poznavanje biologije opazovanih vrst) in praktični 
del (prepoznavanje in oglašanje). Sestavila ga je 
tričlanska komisija: prof. Jurij Hanžel, asistent 
Tomaž Berce in tehnična sodelavka Tanja 
Šumrada. Obe novinki (prvoletna Janja Turk in 
drugoletna Mateja Deržič) sva ga uspešno opravili 
in dobili »status spužve«. Gre za prestižni status, 
ki ga prejmejo najbolj nadebudni mladi ornitologi. 
Drugače pa smo se ptičarji kljub zgodnjim 
terenom redno udeleževali večernih druženj, 
čeprav smo nekateri v povprečju spali 3 do 4 
ure. Tako da ja, lahko nas določite za najboljšo 
skupino. :)

Mateja DeržiČ in Janja Turk

KAČJEPASTIRSKA SKUPINA
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Be very afraid....
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Naša četica koraka…

Nom nom nom...
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Vedno pripravljeni na akcijo- celo med vožnjo z ladjico po Neretvi...
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Uršika, kaj te muči?
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Ličinka modrega bleščavca- Calopteryx virgo

fo
to

: A
na

 T
ra

tn
ik

Živjo! (modri bleščavec- Calopteryx virgo)
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Pravkar izlevljeni črni ploščec- Libellula fulva
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Eno uro smo se matral… … ampak nam je ratal! (To je koromač, BTW)
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BOTANIČNA SKUPINA
Drugi dan terenov, se je botanično skupina 
odpravila na bolj slikovit teren. Skale. Da ne 
bomo samo hodili ob cesti in veselo vzklikali ob 
vsaki lepi rožici, ki je še nismo doslej zapazili. 
In smo šli na bolj razgiban teren, nekam v hrib. 
Da ne bo pomote, hrib ni segal veliko višje od 
300 m nadmorske višine. Sploh ne, šlo je bolj za 
to, da si pretegnemo noge in naberemo mišice 
na rokah. Med plezanjem s pisalom, blokcem 
in vrečko rastlin v rokah, smo odkrivali vrste, 
ki jih še nismo popisali. Ker sem brucka, sem 
si privoščila in spraševala po vrstah, ki so se 
okoli mene pojavile že vsaj 36513-krat, a si jih 
še nisem zapisala. Vmes je bilo neko prikupno 
drevesce, s simpatičnimi okroglimi svetlozelenimi 
listki.  Paliurus spina-christi, derak oz. kristusov 
trn po naše.  Ja, zapomnila sem si ga. Pa niti 
ne zaradi njegove prikupnosti, kot sem si sprva 
mislila, ampak bolj zaradi njegovih trnov. Da 
razčistimo, bodice so tvorba povrhnjice in se hitro 
odlomijo, zato tudi rade ostanejo v koži. Trni pa 
so trdno pritrjeni, ker se v njih izrašča prevodni 
sistem. In spina-christi ima trne. Take, da se 
človek, nemeneč za že videno rastje, sprehaja 
naokoli in presenečen ostane na mestu, ker ga za 
sabo potegne navaden grm. In potem ostane še 
nekaj časa tam, da vse te špičke odstrani iz obleke 
in je lahko spet mobilen.  Najbolje pa je, da tale 
grmiček raste predvsem na tistih mestih, kjer se 
človeško bitje poskuša dvigniti na naslednjo skalo 
in se zaradi tega ponovno zamota v naslednji 
grm. Ali pa ves vesel maha v slovo prvemu, ko se 
zaplete v drugega  ...  Eeeh,  naslednjič pridem 
na Ekosisteme z mačeto. Pa naj se me spina-
christi kar pazi.

Manca Velkavrh

MALI SESALCI
Na Ekosistemih Jadrana 2011 smo imeli letos 
tudi skupino za male sesalce. Najprej se seveda 
spodobi da naštejem udeležence skupine, torej: 
Katarina Novak, Eva Vide, Erika Gioahin, Manica 
Markelj, Andreja Kadiš, Nataša Koprivnikar, pa 
še moški del: Tomi Leon, Jernej Pavšič, Domen 
Trkov in Mitja Črne. Brez mentorja pa ta skupina 
ni bila zato omenimo še njega Toni Koren. Pri 
takšne številu udeležencev v skupini prav pride 
kombi za prevoz do različnih lokacij, zato nam ga 
je priskrbela vodja tabora in udeleženka skupine 
Katarina. Za prevoz pa smo imeli tudi osebni 
avto. Prevozi so bili še posebno adrenalinski. 
Praktično na vsekih 5 m smo se ustavili, kar je 
bilo najbolj stresno za voznika kombija, ki je vozil 
za avtom. Razlog nenadnih ustavljanj sredi ceste 
so bile povožene živali, katerih smo vzeli vzorec 
za genetsko analizo.  Naša skupina je bila najbolj 
raznolika, saj smo poleg malih sesalcev lovili 
in določevali tudi ostale živali (metulje, kačje 
pastirje, plazilce, čmrlje, dvoživke). Rožam pa 
smo se nekako izogibali. Tereni so potekali nekako 
takole: zjutraj ko smo se po minutah čakanja vsi 
zbrali smo se odpravili na določeno lokacijo in 
tam začelo z popisovanjem prej naštetih živalskih 
skupin. Proti večeru pa smo se odpravili nekam v 
bližino kampa in tam postavili pasti (šermanice) 
za male sesalce.  Naslednje jutro smo pasti 
pregledali, določili ujete male sesalce, vzeli 
vzorec za genetiko in jih srečno izpustili nazaj 
v naravo. Največ smo ujeli podgan Ratus ratus. 
Nekaj jih je poginilo preden smo zjutraj prišli do 
pasti, tem smo tudi vzeli lobanje za nadaljnje 
raziskave. Med ostalimi živalmi, ki smo jih ujeli 
in izpustili pa naj omenim samo male sesalce, 
saj je ostalih preveč za naštevanje:, gozdna miš 
Apodemus sylvaticus, jež Erinaceus concolor, ki 
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BRUCOVANJE SKOZI OČI 
BIOBRUCA! 
(Leto 2011, da ne Bo diLeme)

Manca Velkavrh

Ura je tako ali tako že PREVEČ, tako da ne 
bo tako grozno, če bo še malo več, kot je 
itak že. S strani moje sošolke je padla ideja, 
da bi nekdo od brucov napisal članek za naš 
popularni in ljubljeni časnik Antirepresor. 
In sem se že branila, da nimam časa, 
ampak ponudba je bila preveč mamljiva 
(pa še ura je preveč). Sigurno je to zato, 
ker želijo tisti, ki jih na brucovanju ni bilo, 
izvedeti, kaj se je dogajalo tam. Ha! Za 
kaj takega ste prepozni, tako da se boste 
morali zdaj zadovoljiti z mojim načinom 
poročanja. Vseeno upam, da niste dobili 
gnid. (Ker jih lahko pote prenesete name.)

No, brucovanje se je odvijalo v nekdanjem 
klubu Bolivar-blizu botaničnega vrta. Prostor 
je bil dovolj velik in zračen, da so si lahko vsi 
(malce bolj maloštevilni) profesorji in sadistični 
študentje višjih letnikov (šaŁa, šaŁa) ogledali 
naše mučenje. Ki na koncu sploh ni bilo tako 
mučno ;). Začelo se je s siljenjem pitja slivovke 
(nagravžna reč) in z mimohodom Zelenega 
carja. In našim  samoumevnim klanjanjem. Nato 
je sledilo ogrevanje, ki je predstavljalo tek in 
počepe. Nika je bila ob tem v svojem elementu, 
hehe. 
Moški del prišlekov je za nekaj časa ostal brez 
majic. Brez skrbi, to se je odvijalo za klubom. 
Večinoma. No, nato so nas le spustili notri (ob 

dodatnem kozarcu slivovke ali vodke in čilija, 
prepičenega in obešenega na vrvico okoli vratu). 
Potem smo PREDOLGO čakali na program. Ta se 
je začel s filmom, v katerem so sodelovali naši 
profesorji/ice in asistenti/-tke. Kdor tega filmčka 
ni videl, naj mu povem, da je bil blazno smešen, 
zabaven in oh in sploh megastičen IN MU JE 
LAHKO ŽAL, DA GA JE ZAMUDIL! Da vam prebudim 
radovednost, naslov je bil: Kako gojiti bruce?
Sledile so naloge, kot so bile prinašanje čevljev, 
vžigalnikov, pijače in majic na prizorišče, 
pantomima (hidrostatski skelet, ane), sestavljanje 
imen in priimkov profesorjev, karaoke s 
profesorji (peli so se Krokodilčki, Dan ljubezni in 
Beeeeela snežiinka, ki paaada,....), opisovanje 
pojmov z besedami in še in še. Program je bil 
prizanešujoč, za kar se bruci tretjim letnikom 
ISKRENO zahvaljujemo in jih zbog tega še bolj 
spoštujemo. Ave, tretji letniki. 
Nato je sledila zaprisega (brez klečanja na 
koprivah!) in brucomor, ki je bil letos sestavljen iz 
vodke (in baje še nečesa) ter cedevite. Sem spila 
dva =P. No, o absurdnosti zahtev prisege pa ne 
bom govorila ;). Kdor je bil na brucovanju, že ve, 
o čem govorim. Ostali pa pač spet ne boste ;).
Zaprisegi  je sledil bučen aplavz (recimo) in 
usipanje zlatih lističev na nas (pretiravam). 
Okj, no, pač veseli smo bili, da so nas ostali 
končno sprejeli v svojo super družbo. Sledil je 
žur, kakršnegakoli si je posameznik pač naredil. 
Lahko samo povem, da so bili koktejli do polnoči 
2 za ceno enega-in bili so dobri. Vrgli so nas ven 
ob štirih zjutraj. Phasci.
Jaz osebno sem bila pa vesela, da sem vaje za 
fiziko oddelala že prejšnji teden ;). Lahko rečem, 
da je bilo Biobrucovanje res zakon. Naslednje 
leto pridem v vlogi sadistične študentke višjega 
letnika. ŠaŁa, ŠaŁa. Ampak pridem pa!

ga nismo ujeli v šermanico ampak smo ga zmotili 
pri prečkanju ceste, kuna belica  Martes foina, 
ki je bila povožena ob cest . V taboru so nas 
preimenovali v skupino za živali v ujetništvu, kar 
pa sploh ne drži. V tabor smo prinesli živali, ki 
so se nam zdele, da bi bile zanimive tudi ostalim 
udeležencem. Prinešene živali smo nato naslednji 
dan ali še isto noč vrnili na mesto, kjer smo jih 

našli. Pri iskanju teh in drugih želenih lokacij smo 
se nekajkrat izgubili in pri tem naleteli na še bolj 
zanimive habitate od načrtovanih. Skratka naša 
skupina je bila zakon. 

Mitja Črne



bilo pa prošlo

27

BOOM 2011 
(doživLjajski spis)
Nika Zaletelj

V začetku julija je potekalo prvo balkansko 
kačjepastirsko srečanje ali na kratko BOOM.
Dogodka se je udeležilo 23 udeležencev, 
ki so prihajali iz različnih (večinoma 
balkanskih) držav: Bosna in Hercegovina, 
Srbija, Slovaška, Italija, Hrvaška in, seveda  
Slovenija. :)

Za začetek smo se zbrali v vasi Vrhpolje, ki se 
nahaja v sončni Vipavski dolini. Spali smo v 
prijetnem majhnem kampu, kar  na »skednju« 
(no, resda so bile tam zložljive postelje, vendar 
pa je bilo toliko bolj razburljivo spati na pol na 
prostem).  

teren, zvečer pa smo se družili. En večer smo 
se odpravili na preizkušanje vin v bližnjo vinsko 
klet (res so bila dobra!) , drug večer pa se nas je 
par deklet odpravilo v bližino Idrije na netopirski 
teren, ki je potekal v okviru projekta Life, kjer 
smo opazovali izletanje netopirjev iz cerkve. 
Preostali del naše skupine je ostal v kampu, kjer 
so si zopet privoščili preizkušanje vin, saj imajo 
lastniki kampa v lasti svojo vinsko klet, njihova 
hči pa je bila celo vinska kraljica. Ko smo se 
okoli polnoči vrnile,  so se odločili, da je čas, da 
udarijo eno košarko, navijači pa smo se usedli ob 
rob igrišča in tarokirali.
Naslednje jutro smo se spakirali (kar je bil kar 
velik podvig, glede na to, da je del udeležencev 
prispel z vlakom- prostorska stiska je bila kar 
precejšnja!) ter se odpravili proti naslednji točki 
našega srečanja- Pohorju. V tej fazi se nam je 
pridružil tudi najmlajši udeleženec, Peter, ki 
takrat še ni bil star niti eno leto.  Sevada ni prišel 
sam, za spremstvo mu je bila mami Maja, ampak 
res samo za spremstvo. :)
Najprej smo se odpravili na Črno jezero, kjer smo 
se spoznali z bolj barjanskimi  vrstami, kasneje 
pa smo se odpravili na lov za velikimi studenčarji 
(Cordulogaster heros) ob gozdnatem potočku v 
Slovenski Bistrici - čeprav je kazalo, da ga ne bomo 
našli, se nam je na koncu le nasmehnila sreča.
Zadnjih par dni smo preživeli v okolici Lendave, 
v majhnem kraju Gornji Lakoš, ki leži v bližini 
meje z Madžarsko. Terensko delo v Prekmurju 
je bilo zelo zanimivo in variabilno – poleg bolj 
tradicionalnih načinov dela smo lahko izkusili tudi 
vzorčenje na predelani deski za surfanje (edini 
način vzorčenja ki ga je možno uspešno izpeljati 
na mrtvicah Mure pokritih z vodno škarjico, 
plavanje (nekaterih bolj avanturističnih terencev) 
v vodah, preraslih s taisto prej omenjeno rastlino 
in prebijanje skozi gozd kopriv in žlezaste 
nedotike. Predzadnji dan smo se odločili, da 
povzorčimo tudi na drugi strani Mure in izpeljali 
teren na Hrvaškem. 
Ob večerih sta poleg hladnega piva prišli na 
vrsto tudi dve predavanji - Mladen Kotarac nam 
je predstavil Atlas kačjih pastirjev, ki ga je izdal 
CKFF in pionirsko delo, ki je bilo opravljeno, da je 
atlas lahko ugledal luč dneva. Aleksander Horvat 
pa je v imenu Zavoda RS za varstvo narave 
predstavil reko Muro kot eno redkih naravno 
ohranjenih rek v Sloveniji in projekt Wetman, 

Prvi večer je bil namenjen predavanju o vrstah 
kačjih pastirjev, ki jih lahko srečamo v Sloveniji, 
ter o potencialnem odonatološkem sodelovanju 
balkanskih držav med seboj. 
Zjutraj smo pozajtrkovali, se razdelili v tri 
skupine in krenili na teren. V Vipavski dolini 
smo ostali tri dni, vsak dan pridno hodili na 
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ki predvideva renaturacijo nekaterih vodnih 
objektov kot pomembnih habitatov za številne 
vrste, med drugim tudi kačje pastirje.
V spominu vsakega izmed nas pa bo Prekmurje 
ostalo gotovo kot kraj, kjer ljudje uživajo v 
ogromni količini dobre, domače hrane (in seveda 
pijače). Ja, to je gotovo del Slovenije kjer 'biti 
sit' dobi popolnoma nov pomen (stanje, ko si 
pojedel toliko hrane, da se dobesedno ne moreš 
več premikati in ko te hlače tiščijo kljub temu da 
si že odpel gumb na njih. Hrane na mizi  pa je 
seveda  še vedno malo morje…).

BOOM mi bo ostal v lepem spominu, saj smo se 
res zabavali, pa še ogromno novi stvari sem se 
naučila ter spoznala cel kup novih ljudi. Komaj 
že čakam na naslednje srečanje, ki bo potekalo 
naslednje leto v Srbiji, tako da upam, da se 
vidimo tam!
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13. SMOS 2011 aLi PROJEKT: 
“BeLa štorkLja, ptica našega 
kraja. Lahko soBivamo z njo?”

SMOS: Srečanje mladih ornitologov 
Slovenije. Projekt je letos ponovno 
organiziraja Tanja Šumrada, študentka 2. 
letnika. Potekal je od 18.-20. novembra, 
tema pa je bila bela štorklja - njen habitat, 
prehrana, vplivi človeka na populacije, 
Evropske vasi belih štorkelj ... Načeloma 
smo udeležence, ki so bili stari med 12 in 
17, razdelili v tri skupine.

Sodelovali so tudi mlajši, ki so poslali risbe na 
likovni natečaj. Na DOPPS jih je prišlo skoraj 500 
iz več kot 60 vrtcev iz vse Slovenije in nekatere 
so bile zelo simpatične =). 
Celtona zadeva se je začela v petek pozno 
popoldne, ko smo se brali v Osnovni šoli Miška 
Kranjca v Veliki polani, kjer smo bili nastanjeni 
do nedelje. Zvečer je sledil spoznavni večer 
z različnimi igrami, za tem pa še dodatno delo 
mentorjev do bolj ali manj jutranjih ur. Naslednje 
jutro se je že začelo delo po skupinah. V vseh 
skupinah so nato pripravili tudi poročila, ki so 
jih predstavili v nedeljo na glavni prireditvi.
 
UstvarjaLna skUpina

Dopoldne so bili udeleženci najprej deležni 
krajšega predavanja o prehrani bele štorklje,
vključno z njenim habitatom in vplivom človeka 

Manca Velkavrh

nanj. Sledila je izdelava plakata, kamor so 
udeleženci iz blaga nalepili vse, kar štorklja 
jé. Po kosilu so sledile ure šivanja. Šivali smo 
namreč štorkljice iz nogavic. No, lahko rečem, 
da so se udeleženke izkazale za začetnice, 
zato smo mentorji ponovno delali do zgodnjih 
jutranjih ur – šivali smo štorklje za naslednji dan.

skUpina »preBivaLci veLike poLane-LjUdje in BeLe 
štorkLje«
V tej skupini so oblikovali ankete, ki so jih nato 
izpolnjevali prebivalci Velike polane, vprašanja 
pa so bila spraševala po njihovem odnosu 
in splošnem znanju o tej ptici. Iz poročila 
skupine, ki je bilo predstavljeno v nedeljo je 
bilo razvidno, da jo prebivalci te vasi dobro 
poznajo in cenijo kot naravno dediščino ter so 
veseli, če gnezdi v njihovi bližini. Žal pa smo 
poleg tega ugotovili, da kljub temu, da dobro 
poznajo tudi grožnje štorkljam, sami neposredno 
pogosto ne pomagajo pri njenem varstvu.

skUpina »BeLa štorkLja pri nas in v evropi«
Vasi belih štorkelj so izbrali tekom evropskega 
projekta in sicer na podlagi št. parov, ki so v 
teh vaseh gnezdili. Izbrane vasi so razglasili po 
celi Evropi (in Malomanjevropi) v državah kot 
so Nemčija, Avstrija, Latvija, Francija, Španija, 
Turčija, Hrvaška, Slovenija ... Pri nas sta bili leta 
1999 izbrani Mala in Velika Polana, zato se je tudi 
naš celotni projekt odvil v tej regiji. V skupini so 
pregledali veliko primerov dobrih praks varstva 
narave iz teh vasi, kakšno je njihovo okolje, koliko 
parov belih štorkelj tam gnezdi, itd. Svoje gotovitve 
so udeleženci predstavili na prireditvi v nedeljo.
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Nedelja je hitro prišla (marsikateri mentor 
bi po bedenju cenil, če bi prišla vsaj malo 
kasneje). Po zajtrku smo se odpravili v dvorano, 
ki šteje med prostore občine Velika Polana, 
gostiteljice projekta. Tam se je odvila velika 
prireditev, kjer so poleg predstavitev skupin, ki 
so delovale na mladinskem posvetu, sodelovali 
tudi drugi (predstavitev štorklje na splošno, o 
projektu Evropske vasi belih štorkelj, štorklja 
pri nas, itd.). Bilo je zanimivo in poučno. 
Sledila je še podelitev priznanj najmlajšim 
zmagovalcem likovnega tečaja (večina je bila 
tako majhnih, da so jih starši za roko pripeljaji 
na oder in smo se vsi v dvorani hihitali, ko so 
grabili za čokolado, ki je bila ena od nagrad). 
Priznanja so dobili tudi vsi udeleženci posveta 
in mentorji, sledile pa so še zahvale ljudem, 
ki so na tako ali drugače prispevali k projektu.

Sledila je štorkljina tržnica, kjer si je bilo možno 
ogledati naš super plakat iz blaga in kupiti 
(zgodaj zjutraj) sešito štorkljico v dobrodelne 
namene. Zbrane donacije bomo namenili izdelavi 
pobarvanke za najmlajše, ki  bo oblikovana v 
poučnem duhu o tej ptici. Na tržnici so bili prisotni 
tudi drugi DOPPS-ovci s krmilnicami za različne 
ptice in odgovori na različna vprašanja, ker pa 
so na občini praznovali tudi otvoritev nekaterih 
novih objektov, ni manjkalo glasbe in tistih stvari, 
ki grejo hitro po grlu. Občina Velika Polana je na 
ta dan odprla tudi park, namenjen interpretaciji 
Nature 2000 in izobraževanju o beli štorklji. 
Zgrajen je bil z namenom, da se turiste pripelje v
temu posebno namenjen prostor, kjer se 
jim predstavi naravno dediščino okolice 
in s tem omeji poseg v naravno okolico.
Na tržnici smo imeli tudi čisto svojega štrka. 
Kostum mu je namreč zašila ena od mentoric :).

Vikend je bil tako uspešno zaključen in vsi 
mentorji smo se odpravili domov – spat.
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MEDNARODNA POLETNA 
ŠOLA – iss piran 2011
Matic Kisovec

Tudi letos je v Piranu na Morski biološki 
postaji potekala mednarodna poletna šola 
ISS Piran 2011 - tokrat že četrta po vrsti, 
ki so jo organizirali Društvo za celično in 
tkivno inženirstvo Slovenije, Nacionalni 
inštitut za biologijo in Biosistemika, 
raziskave in razvoj d.o.o. 

Čas med 26. avgustom in 3. septembrom je 
bil namenjen dodiplomskim in podiplomskim 
študentom, ki jih zanimajo napredne metode v 
molekularni biologiji. To je bil tudi naslov letošnje 
poletne šole. Poudarek je bil na raznolikih 
molekularnih metodah, ki se danes uporabljajo 
na področju: 
- bioinformatike, 
- sistemske biologije,
- analize genoma, proteoma, metaboloma, itd.,
- raziskav in zdravljenja tumorjev,
- raziskav in uporabe matičnih celic.

Izpopolnjevali smo znanja iz področja različnih 
sodobnih molekularnih metod in njihovi uporabi 
v biotehnologiji, medicini in v raziskovalno-
akademskih vodah. Dobili smo vpogled v 
življenjske primere, kje se take metode danes 
uporabljajo in kako omogočijo boljšo kvaliteto 
življenja ter napredek znanosti. Predavali so 
mnogi priznani -  tuji in domači predavatelji, ki 
so na tovrstnih področjih strokovnjaki in so nam 
zato zelo dobro in nazorno prikazali različne 
težave in rešitve s katerimi se pogosto srečujejo 
pri svojem raziskovalnem delu.
Ker pa je šlo seveda za poletno šolo, nismo 
presedeli cele dneve v predavalnici, pač pa je bilo 
poskrbljeno tudi za aktivno preživljanje prostega 
časa. Pa poglejmo na kratko, kaj se je dogajalo v 
teh toplih poletnih dneh v Piranu.
Za privajanje na bližino morja je bil prvi dan 
posvečen spoznavanju delfinov. Ob pomoči 
članov društva Morigenos, ki so poskrbeli 
za predstavitev teh pogostih obiskovalcev 
našega morja, je marsikdo še bolje spoznal te 
priljubljene živali. Sledilo  je opazovanje delfinov 
iz kopenske opazovalne točke pri cerkvi Svetega 

Jurija, ki je postavljena na hrib nad Piranom. 
Tukaj je odlična lokacija za opazovanje morja, 
saj je mogoče videti velik del slovenskega pa tudi 
hrvaškega in italijanskega morja. Če vas kdaj 
pot zanese do te cerkve in opazite več ljudi, ki z 
daljnogledi opazujejo morje, ne oklevajte in jih 
povprašajte, če so tisti dan že opazili kakšnega 
delfina. Tudi popoldne je minilo prijetno ob 
predstavitvi slovenskih zmagovalcev svetovnega 
tekmovanja iGEM 2010. Naj ponovim samo to, 
da so uspeli premagati ekipe mnogih najbolj 
prestižnih in priznanih univerz iz celega sveta. 
Ob tej priložnosti jim (in vsem ostalim slovenskim 
ekipam iGEM) še enkrat čestitam za ta uspeh saj 
gre za res izjemen uspeh! 
Naslednje dni so se vsako dopoldne zvrstila štiri 
predavanja – vsak dan z drugačno temo, sledil 
je odmor za kosilo, po kosilu pa laboratorijske 
vaje pod vodstvom ameriških kolegov. Ko smo 
zaključili z vajami v laboratoriju, je prišel na plano 
tisti  pravi, bolj sproščeni, značaj poletne šole v 
Piranu -  druženje med udeleženci. Organiziranih 
je bilo kar nekaj dogodkov kot so npr. izlet v 
soline, filmski večer, karaoke, palačinka party, 
...  Seveda pa ne gre izpustiti vseh sprehodov 
do Portoroža, dnevnega in nočnega čofotanja 
v morju ter druženja do poznih večernih ur. 
Vsekakor je treba na tem mestu pohvaliti vse 
organizatorje, ki so se trudili vsak dan, da je vse 
potekalo gladko in brez težav. 
Uradni jezik tekom celotne šole je bil angleški 
tako da med udeleženci iz Brazilije, Irana, 
Nizozemske, Srbije, Združenih držav Amerike in 
večinsko slovensko populacijo ni bilo nikakršnih 
težav. Zadnji dan je bil na vrsti pisni izpit na 
katerem smo pokazali svoje novo pridobljeno 
znanje. Izpitu je sledila predstavitev študentskih 
projektov, pri čemer smo lahko pokazali ne samo 
svoje znanje ampak pa tudi svojo kreativnost. 
Cilj našega projektnega dela je namreč bil, da si 
zamislimo izdelek, ki bi lahko pomagal človeštvu 
v prihodnjih letih in desetletjih. Poudarek je bil na 
izvirnosti in ne toliko na sami možnosti resnične 
izvedbe. Skupina z najboljšo idejo in predstavitvijo 
je na koncu dobila nagrado organizatorjev. 

Tako smo prišli do zaključka poletne šole. Takrat 
smo vsi udeleženci dobili potrdila za uspešno 
opravljen izpit in se počasi poslovili od energije 
polnih, prijaznih in nepozabnih udeležencev 
poletne šole v Piranu...
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AKCIJA- “invazivne vrste, Le 
prek moje krste!”
Jana Pregelj, Manca Velkavrh

Za tiste najbolj nestrpne naj najprej napišem, da 
je akcija USPELA!

Ampak pojdimo lepo po vrsti. Letos smo 
organizatorstvo prevzele tri študentke, ki 
smo vse skupaj začele dokaj po žensko-z 
veliko govorjenja in želja ter malo dela. 
(Če dodam še Mančino mnenje, je bilo 
malo dela tudi zaradi poznega odgovora 
sponzorjev ;).) Izbrale smo si datum 17.5., 
naročile sončno vreme na Sončni upravi, 
ter veliko udeležbo, ki je bila skoraj nad 
pričakovanji. 

V torek zjutraj je bilo treba narediti še 
nekaj popravkov, nato pa  smo nekatere od 
organizatork sproščale energijo na trampolinih 
v živalskem vrtu (in pri tem ugotovile, da so tudi 
otroci invazivni).  Še prehitro je bila ura 15:00, ko 
smo se začeli vsi udeleženci zbirati pred faksom. 
Tako nas je bilo vedno več v svetlozelenih 
majicah z geslom Tujerodne vrste, le prek moje 
vrste in četica nekaj več kot 30. ljudi z motikami 
in lopatkami odkorakala do dresnika. Tam je 
Simona Strgulc Krajšek o to rastlino malce bolj 
izčrpno predstavila, nato pa smo ga napadli z 
vsem mogočim orodjem, pretežno z golimi 
rokami. rokami.  

Po dveh urah trdega dela in začetkom 
pritoževanja s strani udeležencev, je bilo delo 
opravljeno, pogled na očiščeno površino pa lep 
in poln ponosa na opravljeno delo. Naj vas ne 

potre misel, da bo dresnik naslednje leto ponovno 
zrasel, verujmo v to, da ga bo z vsakoletnimi 
akcijami vedno manj ;). NAJ SE NAS PAZI!!

Nato smo se vsi lačni odpravili nba piknik, kjer smo 
napolnili svoje tečne lačne želodčke in se malo 
podružili. Vsekakor je ta akcija v ponos vsem trem 
organizatorkam, ki se na tem mestu zahvaljujemo 
vsem, ki ste nam pomagali na kakeršenkoli način.

Seveda pa ni šlo brez dogodivščin (beri: zapletov):

- Kako vrniti izposojeno samokolnico ob 10. 
uri zvečer, ko je cesta že zaprta z ograjo?
Odgovor: Ja, en spleza čez in drugi mu poda 
samokolnico, da jo lahko odpelje na dovoz. 

- Razlaganja ljudem, da biolog bi pa že moral 
vedeti, zakaj njegova ameriška marelica že 3 leta 
ne obrodi.

- Žara v plamenih in nato pojasnitev, da je treba 
meso pač razkužiti in pobiti vse mikroorganizme.
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PO POTI KITOV-kanada
Nina Ražen

Hitro čas beži, od našega popotovanja po 
poti kitov sta minili že dve leti, pa vendar 
so tovrstni zapisi vedno lahko ideje morda 
prav za vaše naslednje potovanje. :) Štiri 
študentke biologije smo se predlanskega 
septembra odpravile čez lužo- v Kanado. 

Najprej nas je pot zanesla v bližino Toronta, 
v Oshawo, mestece na obali jezera Ontario, 
enega od velikih kanadski jezer. Nekaj dni smo 
raziskovale mesto, njegovo okolico, obiskali tudi 
nacionalni park (NP) Bruce Peninsula in 1000 
otokov (Thousand Islands). Seveda smo se 
zapeljale tudi v Toronto in do Niagarskih slapov. 
Vse kar kliče po vodi, je bilo še posebno mamljivo. 
Jezera so res ogromna in dajejo občutek, kot 
da si na morju. Veliki valovi, klifi in peščene ter 
kamene plaže pustijo na nas poseben pečat. 

Dopoldan se odpravimo na Whalewatching z 
zodiacom, majhnim gumjastim čolničkom. Bilo je 
noro in nepozabno ter verjetno neponovljivo. Jata 
sedmih 20m orjakov- brazdastih ali hrbtoplutih 
kitov (Balaenoptera physalus, fin whales jim 
pravijo) je zaplavala 3m do našega čolna, videli 
smo tudi veliko igrivih ščukastih ali malih kitov 
( Balaenoptera acutorostrata, minki whales) in 
tjulnjev. Tu je predel brakičnih vod, mešanice 
sladke vode iz reke in slane iz ocena, zato je 
predel zelo bogat s planktonom.  

 “Na poti proti severu smo se
 ustavile tudi v Montrealu-

olimpijskme mestu, kjer smo se 
počutile, kot da bi bile v 

Franciji. Angleško skorajda ne 
govorijo, znajdemo se s 

pantomimo.”

Na poti proti severu smo se ustavile tudi v 
Montrealu-olimpijskme mestu, kjer smo se 
počutile, kot da bi bile v Franciji. Angleško 
skorajda ne govorijo, znajdemo se s pantomimo. 
Tudi mesto Quebeck je vredno ogleda, ki leži na 
južnem delu zaliva sv. Lovrenca, kjer že lahko 
srečate velike prekoocenke in kjer se začne pot 
kitov ali kot ji lahko sledite po obcestnih oznakah: 
Route des Baleins. Najele smo svoj avto in jo 
mahnile na očarljivo pot, ki se je ravno odela v 
pisane jesenske barve, ki imajo tam na daljnem 
severu prav posebno žive odtenke!. Naš prvi 
postanek je v Tadoussacu,  majhni prijetni vasici 
na prehodu reke St. Lawrence v Atlantksi ocean. 

“Časa  nam je zmanjkoval,o zato 
so nas v raziskovalno postajo 
ponovno spustili čez nekaj dni 
in to celo izven obratovalnega 

časa, ko so videli kako smo 
zagrete in navdušene nad 

prikazanim!”
Kiti  se tu radi zadržujejo na gostij in njihova 
gostota je prav neverjetna. Naslednji dan se 
odpeljemo v zaliv Sv. Margarete, ki je del NP 
Sanguenay, po katerem tece tudi istoimenska 
reka. Ustavile smo se ob zalivu in sredi modrine 
se nam je nekaj blescece belo zablescalo. Le kaj 
bi to lahko bilo? Snežna beluga (Delphinapterus 
leucas)! V Tadoussacu smo si ogledale muzej 
kitov in center za raziskovanje in proučevanje 
kitov GEMA, kjer smo lahko preverile in razširile 
naše znanje, se preizkusile v fotoidentifikaciji 
belug, razločevale zvočne posnetke, primerjale 
svojo velikost s kiti, spoznale najbližjega 
kopenskega prednika kitov Mesonyxa, si ogledale 
mnogo filmov in še marsikaj. Časa  nam je 
zmanjkoval,o zato so nas v raziskovalno postajo 
ponovno spustili čez nekaj dni in to celo izven 
obratovalnega časa, ko so videli kako smo zagrete 
in navdušene nad prikazanim! Pot nas je vodila 
naprej proti sosednjemu mestecu Le Bergonnes, 
kjer smo se udeležile kombinacije seekayakinga 
in whalewatchinga. Nepozabna so bila srečanja 
z belugo, malimi in brazdastimi kiti iz oči v oči 
iz krhke lupinice. Hito ti postane jasno, da si še 
kako ranljiv, ko se meni nič, tebi nič naglo dvigne 
veter, narastejo valovi in se ojača kontratok pred 
nevihto! 
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Moč so nekateri črpali tudi iz velikih, sluzastih 
a na našo srečo užitnih alg-kelpov. Ko pridemo 
na kopno, kar hitro poberemo šila in kopita proti 
našemu naslednjemu cilju- švicarski raziskovalni 
postaji ORES, ki ju vodita naša prijatelja Chris 
in Ursula. V času našega obiska so ravno gostili 
tabornike na raziskovalnem taboru in z veseljem 
smo se jim pridružili pri predavanju o ekoloških 
razmerah v zalivu, ter ogledali filme o reševanju 
kitov glavačev in potapljanju s kiti na Avstralskem 
koralnem grebenu. Poslovimo se in nadaljujemo 
pot po deželi inuitov, zavijemo tudi v rezervat, 
kjer lahko občudujemo zares čudovito pokrajno. 
Obiščemo še idiličen svetilnik Point de Mont na 
samotnem otočku. Prepričane smo bile, da smo 
na otoku same, ko kakšnih 20m od nas zagledamo 
prikupnega malega črnega medveda. Skoraj smo 
ga morale pohoditi, ko smo se sprehajale prav 
mimo njega, pa se je čisto potuhnil, da ga nisom 
takoj opazile. Po pričevanju domačinov je bil revež 
na otoku sam že štirinajst dni, zaradi hranjenja na 
mastnem tjulnju pa se je čisto polenil. Pomagati 
mu žal ne smejo, ker je na privatni posestvi. Kljub 
temu smo z malce hitrejšim korakom stopile 
mimo njega in s strahom oprezale za  njegovo 
mamo…Prvo srečanje s črnim medvedom smo 
torej preživele, z losom pa tudi! Pri njih se je 
ravno začela lovska sezona in kar nekaj trofej so 
prevažali naokoli na havbah avtomobilov-grozno. 
In to je njihov tradicionalni šport!

de Mingan in obiskale raziskovalni bazo. Žal so 
s terenskim delom že zaključili, tako da smo 
morebitna snidenja z grbavci, orkami in sinjimi 
kiti prestavile na kdaj drugič, ogled baze pa je 
bil vseeno zelo zanimiv. Pri koncu sveta smo 
organizirali še slovenski večer, si naslednji dan 
od blizu ogledale tudi HE in jo mahnile nazaj na 
jug. Na poti smo obiskale inuitski rezervat ter se 
nekajkrat ustavile, da smo občudovale pokrajno 
in zaliv. Neverjetno, kolikokrat smo opazile kite 
v daljavi, res jih je v teh krajih veliko! Obiščemo 
še švicarski raziskovalni center za morske 
sesalce Meriscope na vrhu enega od gričev. 
Tudi tu so ravno zaključevali z raziskovalnim 
taborom in zopet smo lahko prisluhnili zanimivim 
predavanjem, tokrat o eholokaciji in akustiki. 
Zaradi slabega vremena se na teren podamo 
naslednji dan in to v zadnji minuti, preden nam 
oseka onemogoči pot. Te so lahko zares velike, 
tudi 4m. Raziskujemo okolico, ko nas Meriscope 
iz obale obvesti, da so videli minkija. Ta nas 
razveseljuje s površinskim hranjnenjem in skoki. 
Res je neverjetno opazovati, kako se nekaj ton 
prav lahkotno požene iz vode! Obiščejo nas še 
pristaniške pliskavke (Phocoena phocoena).  Po 
nekaj čez dva tisoč prevoženih kilometrih se 
vrnemo v Tadoussac. Preden zavijemo še malce v 
notranjost dežele, v kanadsko jesen z živordečimi 
javorji in v NP Jack Gardier si budilke nastavimo 
na zgodnjo uro. Splača se zgodaj vstati, saj 
so sončni vzhodni nepozabni, sploh če se v 
dan prebudiš s kakšnimi petnajstimi belugami! 
Skakale so, se metale iz vode in mahale z repi. 
Prišle so tudi čisto do obale, približala se nam je 
tudi mama s sivkastim mladičem. Zaključek na 
poti kitov je bil že skoraj kičast. Kaj lepšega pa 
bi si še lahko zaželel na koncu tako čudovitega in 
nepozabnega potovanja? 

“Prvo srečanje s črnim medve-
dom smo torej preživele, z losom 

pa tudi!”
V hostlu pred Mingnom naletimo na presenečenje, 
saj so naši sosedi Slovenci! Na poti skoraj nismo 
srečali turistov, ker smo potovale zunaj turistične 
sezone tu, 100km pred koncem ceste na severu, 
od koder naprej se do nekaj manjših vasi pride le 
po morju ali z letalom pa naletimo na slovenske 
delavce. Ti v bližini gradijo hidroelektrarno (HE). 
Pa naj še kdo reče, da nismo prav povsod.
Vreme, se je začelo slabšati, ko smo prispele 
v Havret Saint Point. Zelo se je shladilo, pihal 
je mrzel veter in začelo je deževati. Žal nam ni 
uspelo organizirati izleta na otočke NP Mingan, 
kot tudi ne whalewatchinga. Deževalo je kot 
na sodni dan, zato smo se vrnile v Longpoint 

“Res je neverjetno opazovati, 
kako se nekaj ton prav lahkotno 

požene iz vode!”
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MISTIČNA IRSKA
Nina Zupanič

Po dolgi zimi se je končno pokazala 
priložnost, da za dober teden spet nekam 
odpotujemo. Ideja je bila čisto spontana in 
pravzaprav noro dobra: Irska! 

Država, ki je dolgo veljala za deželo brez 
prihodnosti, zato se je v preteklosti z otoka odselilo 
na milijone Ircev. Danes tako na tujem živi okoli 
70 000 000 potemcev irskih izseljencev, kar je kar 
štirikrat več, kot ima Irska prebivalcev. Pa vendar 
si je v zadnjih desetletjih popolnoma opomogla in 
je danes najhitreje razvijajoča se država v Evropi. 
V večjih mestih, kot je na primer glavno mesto 
Dublin, je razvoj vsekakor dobro viden, toda v 
odročnejših predelih Irska ostaja takšna, kakršna 
je že skozi stoletja – divja in skrivnostna – pravi 
raj za iskalce navdiha … in seveda za biologe. :) 

Ko smo z letalom pristali v Dublinu je bil naš načrt 
zelo ohlapen … ali pa recimo temu raje svoboden. 
Ja, to je res čar takšnih potovanj. Sama se nikjer 
ne počutim tako svobodna kot na potovanjih in 
mislim, da je to tisto, zaradi česar postaneš skoraj 
odvisen od popotništva. Ok, vrnimo se od moje 
»odvisnosti« nazaj k Irski. Že po dveh dnevih v 
Dublinu sem spoznala, da so Irci zelo posebni 
ljudje, vedno pripravljeni na zabavo, ki se po 
njihovo imenujejo craic. S tradicionalno irsko 
glasbo, ki jo slišiš iz vsake pivnice ali pa kar na 
ulici, neizogibno naredijo prijetno vzdušje. Irske 
pivnice so nekaj, česar na tem otoku ne smeš ali 
skorajda ne moreš izpustiti. In ne zaradi piva, ki 
ga na Irskem sicer spijejo nepredstavljivo veliko 
– kar 980 000 vrčkov dnevno – ampak zaradi 
neverjetnega razpoloženja, ki vlada med ljudmi. 

Dublin tudi sicer velja za najprijetnejšo evropsko 
prestolnico, kjer si ljudje po mojih izkušnjah 
še vedno vzamejo čas za tujca. Mesto je tudi 
na videz zelo prijetno, saj je velikih blokov, ki 
bi zakrivali zgodovinske stavbe bolj malo, ker 
pa je zelo strnjeno, ga brez težav prehodiš 
v enem dnevu. Popoldan preživimo južno od 
reke Liffey, kjer leži območje Temple Bar, ki je 
nekoč veljalo za najbolj zanemarjeno, danes 
pa je najživahnejši predel mesta z veliko 

kavarnami in pivnicami. Med slednjimi je tudi 
Temple Bar, najstarejši pub v mestu s skoraj 
160-letno tradicijo. Zanimivo je, da Irci poleg 
Guinnessa (torej njihovega najboljšega in najbolj 
znanega temnega piva) postrežejo ostrige (za 
moj okus ne preveč posrečena kombinacija).

Vsekakor je potrebno dodobra izkoristiti vsak 
sončen dan, zato se odpravimo še v najbolj 
znano in hkrati prvo irsko šolo - Trinity College, 
ki ga je leta 1592 ustanovila Elizabeta I. Šele 
leta 1903 so smele v njem študirati tudi ženske 
(živela emancipacija! … :), od leta 1966 pa še 
katoliki. Ko stopiš skozi obokan glavni vhod, 
se odpre pogled na široko tlakovano dvorišče, 
Parliament Square. Študentje hitijo v vse smeri, 
ulični hrup pa tu povsem nadomestijo živahni 
pogovori mladine in podrsavanje čevljev po 
kamnitem tlaku. Počutim se skoraj kot doma. :) 
Tudi naslednji dan pohajkujemo po mestu. 

Pregledamo vodič, da ugotovimo, kaj vse bi 
nas utegnilo zanimati in se odpravimo. Seveda 
pa moramo za pristen vtis mesto raziskati še na 
lastno pest, se sprehoditi po levem bregu reke 
in raziskati novejši del mesta in staro pošto, ki je 
še vedno naluknjana od strelov med velikonočno 

fo
to

:N
in

a 
Zu

pa
ni

č



36

Biologi potujemo

vstajo leta 1916. Mesto skriva še več zgodbic, kot 
je na primer ta, zakaj ima v Dublinu vsaka hiša 
drugačne barve vrata. Ženske pravijo, da tako 
možje lažje najdejo svojo hišo ponoči na poti iz 
pub-a. No, morda pa Slovenci le nismo najbolj 
pijanski narod v Evropi. :) Dublin ponuja celo 
paleto možnosti, kaj početi in tako sem sama (kot 
navdušena bralka) sledila različnim krajem, ki so 
zaživeli v delih Jamesa Joycea in Seana O'Caseya, 
tu in tam pa samo sedela na robu pločnika in 
poslušala priredbe uličnih glasbenih skupin – 
pa najsi bo to ob glasbi veselega pubovskega 
ansambla The Dubliners ali rokovske zasedbe U2. 

Odkrila pa sem še eno majhno zanimivost, ki 
jo skriva Dublin, in sicer grobnico sv. Valentina. 
Nisem vedela, da je Sv. Valentin prav zares 
obstajal. 14. februarja 269 so ga v Rimu mučili do 
smrti, saj je opravljal nezakonite poročne obrede 
med mladimi zaljubljenci. Nenavadno je to, da so 
njegovi ostanki v Dublinu in so na ogled v zlato-črni 
skrinji pod oltarje cerkve Whitefriar Street Church.

Po nekaj dneh v Dublinu se odpravimo proti 
severu. Vzhodna Irska je neposeljena in res 
divja. Na obali se menjujejo prelepe  peščene 
obale s strmimi pečinami, kjer gnezdijo številne 

ptice. Žal so temperature tako zraka kot vode 
precej nizke, tako da niti pomakanje nog v 
morje ne zgleda najboljša ideja. Še malo naprej 
proti severu se prične Severna Irska, ki je del 
Združenega kraljestva, kjer še zmeraj vlada 
globok prepad med unionisti in nacionalisti.

Prvi zanimivosti, ki zahtevata naš postanek 
med prostranimi travniki in rumeno-cvetočim 
grmičevjem, sta zgodovinska kraja Newgrange in 
Brú na Bóinne (Boynska palača). 15-kilometrski 
pas kmetijske pokrajine v dolini reke Boyne je 
kraj z največjo koncentracijo starih spomenikov 
v Evropi. Newgrange je stal že 500 let pred tem, 
preden so v Egiptu začeli graditi piramide in 1000 
let pred nastankom Stonehengea. To veličastno 
grobnico so torej zgradili nekje med letoma 3300 
in 2900 pr. n. št. Vanjo je vgrajenih okoli 200 000 
ton kamenja, saj je njen premer kar 85 m. Vhod v 
grobnico je obrnjen na vzhod in šele tu se začne 
prava skrivnost te mojstrovine. 21. decembra – 
ob zimskem solsticiju – se prva jutranja svetloba 
prikrade do oltarja 19 metrov v notranjosti. Tam 
se počasi dviga do sredine stene, zdrži nekaj 
minut, nato pa izgine. To je neverjetna natančnost 
gradnje in izračunov, ki so jo očitno premogli že 
5000 let nazaj. Seznam čakajočih, ki bi si radi 
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ogledali ta čudežni trenutek sega skoraj 10 let 
naprej. Rahlo pod vtisom skrivnostne grobnice 
se mi kar naprej postavlja vprašanje, zakaj 
toliko dela in garanja samo zato, da bi zgradili 
nekaj, v čemer bi ujeli žarek zimskega sonca? 

Odpravimo se naprej, natančneje proti hribovju 
Mountains of Mourne. Čeprav je njegova 
povprečna višina le 600 metrov, zaradi koničastih 
vrhov daje vtis pravega gorovja. Ustavim se v 
Silent Valey, kjer se podamo na krajši treking, ki 
zaradi ustavljanja ob vsaki zanimivi rastlinici traja 
kar precej več od načrtovanega časa. Čeprav je 
bil naš naslednji postanek Belfast, le-tega ne 
bom podrobneje opisovala. Zakaj? Zato, ker me 
ni posebno navdušil in ker pravzaprav v samem 
mestu ni veliko za videti. Belfast je namreč 
precej staromodno mesto z velikim pečatom 
industrijske revolucije. Edina precej imenitna 
stavba v mestu je mestna hiša iz leta 1906. S 
podstavka pred hišo čez trg z visoko dvignjeno 
glavo oblastno gleda kip kraljice Viktorije. V bližini 
pa stoji spomenik skupini strokovnjakov iz tega 
mesta, ki so izgubili življenje 15. aprila 1912, ko 
se je potopila v Belfastu zgrajena ladja Titanik.
Antimska obala je najbolj znana panoramska 
zanimivost na Severnem Irskem. Z obale se 
odpravimo v Glenariff, najslikovitejšo izmed dolin, 
ki so jih reke izdolble v bazalt. To je dolina s strmimi 
pečinami, čez katere v času obilo deževja kar 
drejo slapovi. V dolini se začne kar nekaj pešpoti 
različnih dolžin. Podamo se na 10 km dolgo Pot 
slapov. Pot je bila pošteno blatna in razmočena, 
vendar se je zaradi divje narave res splačalo. 

Naš naslednji postanek je bil malo naprej ob 
obalni cesti pri viseči brvi Carrick-a-Rede. Brv 
obesijo marca, oktobra pa jo zopet pospravijo. 
Prvotno je bila namenjena lovu na losose. Že 
samo ime v prevodu pomeni »skala na cesti«, 
saj stoji na poti lososov, ki zavijejo vstran, da 
bi jo obšli. Takrat so ribiči napeli mrežo med 
skalo in kopnim in tako lovili ribe, od katerih je 
bilo odvisno njihovo preživetje. Prizor živčnih 
obiskovalcev, ki se gugajo 25 metrov nad morjem 
je kar zanimiv, hkrati pa čudovita fotografska 
priložnost za sadističnega prijatelja na obali. :)
Nedaleč naprej se nahaja meni skorajda najbolj 
impresivna kamnita stvaritev narave - Velikanov 
nasip (The Giant's Causeway). Nasip sestoji iz 

okoli 37 000 večinoma šesterokotnih bazaltnih 
stebrov, ki se spuščajo v morje. Nastali so 
iz ohlajajoče se lave po vulkanskem izbruhu 
pred približno 60 milijoni let. Po legendi naj 
bi nasip zgradil velikan, mitološki junak Fiom 
MacCumhail (Finn McCool) kot pot na hebridski 
otok Staffa, kjer je živela njegova ljubljena … 

Počasi zapuščamo severno Irsko, saj smo 
namenjeni proti zahodu. Spotoma si naredimo 
še piknik na obali, ki je polna rdečih alg, ki jih 
domačini s pridom uporabljajo za gnojenje 
polj. Družbo nam delajo številne vrste ptic, 
ki skupaj z nami kljubujejo močnemu vetru.

Peljemo se proti grofiji Fermanagh in jezeru 
Erne, ki ima več kot 300 otokov. Vijugaste obalne 
cestice so več kot primerne za kolesarjenje ali 
pešačenje. Odpravimo se na otok Boa Island, 
ki ga obdaja ozračje predkrščanskega duha, saj 
v kraju Caldragh pokopališče skriva pogansko 
skulpturo janusa iz 5.-6. st. n. št. Kip ima 
dva obraza, ki gledata vsak v svojo smer, na 
vrhu glave pa jamo, kamor naj bi po mnenju 
nekaterih zgodovinarjev vlivali obredno kri. 
Na poti proti zahodni obali se ustavimo v mestecu 
Omagh. Več kot pol dneva se navdušeni zadržimo 
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v Ulster-American Folk Parku, kjer je narejena 
prava mala vas, ki prikazuje življenje Ircev 
pred množično selitvijo, njihovo pot v Ameriko 
in ustvarjanje novega življenja praktično iz nič.

Na jugovzhodnem delu zaliva leži Westport, 
ki je precej zanimivo mestece, vsaj kar se tiče 
raziskovanja posebnosti vsakodnevnega življenja 
otočanov. Pravzaprav se ljudem nikamor 
ne mudi. Ves čas se ustavljajo, v trgovinah, 
gostilnah ali pa kar na ulicah in si vzamejo čas, 
da poklepetajo s številnimi znanci. Malo stran 
od obale pričnemo vijugati med hribovjem in 
številnimi jezeri. Pokrajina je čista divjina, saj 

je povsem neposeljena in daje občutek, kot da 
se je čas ustavil. Ko prispemo v Connemaro, se 
začnejo obsežna šotna polja in divje, peščene 
morske obale. Dublinski šolarji menda prihajajo 
v ta predel, da bi se naučili irščine, saj se zdi, 
da je čas kar obvozil to pokrajino. In čeprav 
je narava tu čudovita, je življenje trdo. Kot 
pravijo domačini: »Pokrajine ne morete jesti.« 

Naslednji dan se peljemo naprej do Bayvaughana, 
kjer se prične Burren, 1300 m2 veliko gričevnato 
območje, večinoma iz golega apnenca in zato 
domala brez vode in povsem neposeljeno. 
Na vso srečo smo Irsko obiskali v pomladnem 
času, zato so bile zaplate zelenja prerasle s 
presenetljivim cvetjem: orhidejami, smetlikami, 
krvomočnicami in spomladanskimi svišči. Rastlin, 
ki tu rastejo skupaj, menda nikjer drugje ne 
najdeš na istem mestu. Po pokrajini naletimo 
tudi na številne spomenike stare okoli 5000 
let – dolmene, ki jih je zgradilo »pozabljeno« 
ljudstvo. Končno se po zelenih gričih pripeljemo 
do Moherskih pečin, kjer se orjaške skale 
spuščajo več kot 200 m v globino. Občutek, ko 
stojiš na robu prepada in ti veter z vso močjo 
piha v hrbet, je tak, kot da boš zdaj zdaj poletel. 
Videti je, da je tak občutek (namenoma ali ne) 
žal v resnici doživelo že kar nekaj ljudi, ki so jim 
na eni izmed pečin namenili spominsko ploščo.
Žal se je naša pot tukaj končala. Sledil je le še let 
iz Shanona proti domu. Toda ostala je še  južna 
Irska in zaradi nje se bom sem zagotovo še vrnila 
in če je vsaj pol tako lepa kot severna polovica, 
mi ne bo žal.

Za konec pa še:

IRISH PHILOSOPHY

There are only two things to worry about 
either you are well or you are sick. If you are 
well, then there is nothing to worry about. If 
you are sick, there are two things to worry 
about. Either you get well or you wil die. If you 
get well, there is nothing to worry about. If 
you die, there are two things to worry about. 
Either you will go to heaven or hell. If you go 
to heaven, there is nothing to worry about. 
But if you go to hell, you'll be so damn busy 
shaking hands with your friends. You won't 
have time to worry! SO WHY WORRY?

fo
to

:N
in

a 
Zu

pa
ni

č
Fo

to
:N

in
a 

Zu
pa

ni
č



(skok ) čez plot

39

POLETNA ŠOLA NA 
UNIVERZI V HOHENHEIMU
Zarja Muršič

V marcu sem na oglasni deski Oddelka za 
biologijo zagledala plakat za poletno šolo 
v Stuttgartu na Univerzi v Hohenheimu. 
Tema poletne šole so bili paraziti, 
patogeni in njihovi gostitelji, zraven pa je 
pisalo, da bo govora tako o molekularni 
biologiji kot tudi o ekologiji. Na hitro 
sem si prepisala osnovne informacije, ki 
sem jih potebovala, da sem pridobila več 
informacij o sami šoli na spletu. Kjer sem 
odkrila tudi letak, na katerem je pisalo, 
komu je poletna šola namenjena in kako 
se prijaviti. Tako sem se prepričala, da je 
to tista prava stvar in se odločila, da bom 
tako preživela letošnje počitnice.  

Sledil je sklep, da se prijavim na poletno šolo v 
Stuttgartu. Izpolnila sem prijavni list, napisala 
kratko motivacijsko pismo in vse skupaj poslala 
po elektronski pošti koordinatorjem poletne 
šole. Čez nekaj dni sem dobila odgovor, da 
sem sprejeta. Priložili so nadaljnja navodila. 
Moji počitniški plani o potovanju so bili odhod v 
Stuttgart, še malo izobraževanja in spoznavanja 
novih ljudi, novih načinov študija. 

prebiranje gradiv, letanje naokoli s papirji in 
zbiranje žigov ter podpisov različnih ljudi. Vse je 
šlo tako hitro, da sem skoraj pozabila na to, kako 
bom pravzaprav prišla do Stuttgarta v začetku 
julija. Za najcenejšo možnost se je izkazal vlak. 
Tako sem kupila karto za vlak in komaj čakala, 
da odpišem še zadnji izpit in grem na pot.
Na spletni učilnici sem malo spremljala profile 
soudeležencev poletne šole: nekaj je bilo 
že doktorkih študentov, kar me je kar malo 
prestrašilo. Kaj bom jaz tam počela, kako jim 
bom sledila? Poleg tega sem se ob prebiranju 
gradiv prepričala, da bomo res na široko pokrili 
vse interakcije med organizmi. Bila sem v velikem 
pričakovanju.
Končno je prišel prvi vikend julija, ko sem se 
v jutranjih urah, z ogromnim nahrbtnikom, 
odpravila na glavno želežniško postajo v Ljubljani 
na vlak v smeri proti Munchenu. Po osmih urah 
vožnje je moj vagon končno prišel do Stuttgarta, 
kjer me je pričakala študentka iz Hohenheimske 
univerze in me pospremila do mednarodnih 
študentskih domov v Stuttgartu. Že na vratih 
stanovanja sem spoznala enega izmed svojih 
novih sostanovalcev. Strah pred tem, kako se 
bom znašla v novem okolju, se je razblinil.
Naslednji dan sem že na vlaku do univerze 
spoznala še ostale udeležence poletne šole. 
Študirali so na različnih smereh, vsi seveda 
naravoslovje. Že prvi dan smo zelo resno začeli 
s predavanji. Šli smo na ogled univerze, uredili 
kartice za kosilo. Tam nimajo bonov, imajo pa 
študentske menze, kjer plačaš kot študent za 
obrok podobno ceno kot pri nas. 
Nadaljnje tri tedne se spoznavala vse mogoče 
parazite in patogene, tako rastlin kot živali. 
Ukvarjali smo se s molekularnimi mehanizmi, 
navdušila sem se nad imunologijo. Spoznavala 
sem življenjske kroge različnih parazitov. Izvedela 
sem veliko o evoluciji tovrstnih odnosov. Govorili 
smo tudi o vedenju živali. 
Večji del poletne šole smo preživeli na predavanjih. 
Večinoma so predstavljala uporabno znanje; 
tako smo pri parazitih spoznavali najbolj pogoste 
bolezni, ki jih povzročajo, na primer spalno 
bolezen, malarijo, ehinokokozo ipd. Seznanili 
smo se tudi z bakterijskimi in virusnimi obolenji 
pri ljudeh, imeli predavanje o prionskih boleznih. 
Pri predavanju o bakterijah, ki se prenašajo 
s hrano, smo izvedeli nekaj o najbolj pogostih 

“Tako sem se prepričala, da je to 
tista prava stvar in se odločila, 
da bom tako preživela letošnje 

počitnice”

Preden sem odšla, sem morala urediti še nekaj 
stvari; najbolj pomembna stvar je bila čim 
prej opraviti z vsemi izpiti za tretji letnik in si 
pridobiti kakšno štipendijo, ki bi mi vsaj delno 
pokrila stroške obiska poletne šole. Pred samim 
odhodom smo dobili tudi že navodila z Univerze 
v Hohenheimu, da se moramo prijaviti v spletno 
učilnico in si prebrati nekaj gradiv, morali pa smo 
tudi narediti svoj profil s kratkim življenjepisom. 
Maj in junij sta tako minila, kot bi trenil - izpiti, 
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bakterijah v hrani, kako povzročajo bolezni, na 
kateri hrani jih najdemo in kaj lahko naredimo, 
da okužbo preprečimo ter kakšni so znaki okužbe. 
Predstavili so nam tudi dokaj novo področje 
mikrobiologije, in sicer celično mikrobiologijo.

obisk je trajal kar štiri ure, a vendar smo prišli ven 
vsi navdušeni, polni novega znanja. Slišali smo, 
katere bolezni so nevarne za pingvine; kako se je 
pojavila npr. ptičja gripa; da vnetje dlesni ogroža 
kenguruje v živalskih vrtovih; kakšni so simptomi 
različnih bolezni pri živalih, videli smo, kako so 
videti prostori, kjer oskrbijo živali, sprehodili 
smo se mimo farm kobilic, ki služijo za prehrano 
nekaterim živalim v živalskem vrtu itd. 

Vseeno se je bilo potrebno v Stuttgartu tudi 
marsičesa naučiti na novo, saj smo imeli na 
koncu še zelo dolg zaključni izpit. Poleg tega 
pa smo pripravili tudi predstavitve različnih tem 
po skupinah. Z zaključnim izpitom, skupinskim 
delom in sodelovanjem na spletni učilnici smo si 
prislužili oceno, šest kreditnih točk in certifikat 
o obisku poletne šole. Uradni del smo zaključili 
skupaj s profesorji na poslovilnem pikniku.
Da pa le vse ni bilo tako učeno, naj napišem še 
nekaj o obštudijskih dogodivščinah. S kolegi in 
kolegicami iz poletne šole smo se igrali tudi turiste 
in tako spoznavali Stuttgart in njegovo okolico. 
Jaz sem obiskala tudi Tūbingen, kjer je Primož 
Trubar napisal prvi slovenski knjigi; tam je bila tudi 
prvič odkrita molekula DNA. Odkril jo je Friedrich 
Miescher. Kolegi so predlagali tudi obisk vsaj 
enega izmed muzejev avtomobilov v Stuttgartu, 
odločili smo se za muzej Mercedesa Benza. Seveda 
smo se tudi zabavali v večernih in nočnih urah, 
udeleževali smo se predvsem študentskih zabav. 
Ko sem avgusta prišla nazaj v Ljubljano, sem 
zgroženo ugotovila, da sem v Stuttgartu za pivo 
porabila manj kot tukaj. Poleg tega so imeli zelo 
dober način deljenja kozarcev: plačal si kavcijo 
za kozarec, ki si jo, če si vrnil kozarec, dobil na 
koncu nazaj. Saj verjento ta način že poznate iz 
kakšnih božičnih tržnic v Avstriji ali pa kje drugje.
Kakorkoli, naj povzamem, odločitve, da grem letos 
poleti za en mesec v Stuttgart še malo študirat, 
zagotovo ne obžalujem. To je bila super izkušnja, 
spoznala sem nove ljudi, ugotovila, kako se stvari 
odvijajo v tujini, kaj tam počnejo. Poleg tega pa je 
bila ta poletna šola točno primerna za mojo stopnjo 
študija, saj je nekako povzela vsa tri leta mojega 
študija biologije. Zahvaljujem se tudi ŠSBFju, ki 
je prispeval delež denarja za obisk poletne šole. 

Komaj čakam na nove dogodivščine, ki me čakajo 
naslednje poletje. 

“Skozi poletno šolo sem ugoto-
vila, da sem si med študijem na 

Oddelku za biologijo na 
Biotehniški fakulteti pridobila 

zelo dobro široko predznanje iz 
biologije, manjkal mi je le bolj 
aplikativen pogled, ki sem ga 

končno pridobila v Stuttgartu.”

Pri rastlinah smo se seznanili z nekaterimi 
virusnimi obolenji, za primer lahko navedem 
tobačni mozaični virus. Poleg tega smo pri 
rastlinah izvedeli veliko o odpornosti rastlin na 
razna virusna, bakterijska in glivna obolenja.
Izvedeli smo tudi nekaj bolj uporabnih reči iz 
agronomskih ved. Kot primer lahko naveden 
predavanje o prehrani prašičev, kjer smo govorili 
o prebiotikih in probiotikih v prašičereji. Tudi 
pri parazitoidih smo omenili možnost njihove 
uporabe pri preprečevanju napadov herbivorov.
Skozi poletno šolo sem ugotovila, da sem si med 
študijem na Oddelku za biologijo na Biotehniški 
fakulteti pridobila zelo dobro široko predznanje 
iz biologije, manjkal mi je le bolj aplikativen 
pogled, ki sem ga končno pridobila v Stuttgartu. 
Poleg predavanj pa smo v Stuttgartu izvedli tudi 
nekaj praktičnih vaj.
Imeli smo vaje iz patogenosti pri rastlinah, pri 
živalskem delu vaj smo pod lupami spremljali 
proces prepoznavanja gostitelja pri parazitoidih. 
Mene so najbolj navdušile vaje iz imunologije, 
v molekularno-biološkem laboratoriju. Pri teh 
smo delali z živalskimi tkivnimi kulturami, pri 
katerih smo s pomočjo citokininov sprožili JAK/
STAT biokemijsko pot v celicah. Na koncu smo to 
opazovali pod flourescenčnim mikroskopom. 
Proti koncu poletne šole nas je čakal še obisk 
slavnega stuttgartskega živalskega vrta Wilhelma. 
Po njem nas je vodil veterinar živalskega vrta; naš 
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BIOLOŠKI FORUMI
Thi

Ko sem bila še nadebudna dijakinja na 
eni izmed ljubljanskih gimnazij, sem 
pogosto sanjarila, kako bo, ko se bom 
končno pridružila eliti študentov biologije. 
Zato si verjetno lahko predstavljate moje 
navdušenje, ko sem naletela na spletno 
stran DŠB-ja in sem začela raziskovati ta 
prečudoviti svet biološke študentarije. 

sem še vedno redno spremljala dogajanje na 
forumih. Še vedno mi je to predstavljal pomemben 
vir informacij, vendar pa je vlogo glavnega 
informatorja prevzela mailing lista. Tako sem 
počasi pozabila na biološke forume, saj se mi je 
zdelo, da sem jih prerasla in mi niso več potrebni.

“Seveda smo se tudi zabavali 
v večernih in nočnih urah, 

udeleževali smo se predvsem 
študentskih zabav. Ko sem av-
gusta prišla nazaj v Ljubljano, 
sem zgroženo ugotovila, da sem 

v Stuttgartu za pivo porabila 
manj kot tukaj.”

“Kot uročena sem spremljala 
njihove pogovore, vsrkavala 

podatke in se nasplošno počutila 
kot del neke skrivne sekte.”

Pa vendarle spletna stran sama po sebi ni bila 
najbolj zanimivo odkritje mojega brskanja, 
pač pa so to bili BIOLOŠKI FORUMI. Kot 
uročena sem spremljala njihove pogovore, 
vsrkavala podatke in se nasplošno počutila 
kot del neke skrivne sekte. Čeprav, moram 
priznati, skoraj nikdar nisem ničesar napisala. 
Pač sem po naturi bolj bralec kot pisalec. :P

Tudi po posvetitvi v to sveto združbo (beri: ko sem 
bila sprejeta na faks/sem preživela brucovanje), 

 
Prejšnji teden pa me je malo metala nostalgija 
in sem se odločila, da preverim, kako kaj 
funkcionira tale naš forum.  In na svojo 
žalost ugotovila, da je praktično IZUMRL.
Kljub 879 prijavljenim uporabnikom se ne dogaja 
praktično nič. Na večini t.i. področjih imajo teme 
datum zadnje objave letnico 2010, nekatere pa 
celo 2009 (res pa je, da je tudi nekaj novejše 
datiranih, torej 2011)! WTF?!??!!? Nekdaj 
cvetoče shajališče najodličnejših umov naše 
študije je sedaj... no, mesto duhov.  Ogromno 
tem ima samo po eno objavo in zaman čaka na 
odgovor, saj ni nikogar, ki bi lahko nanje odgovoril. 

“Prejšnji teden pa me je malo 
metala nostalgija in sem se 

odločila, da preverim, kako kaj 
funkcionira tale naš forum.  In 
na svojo žalost ugotovila, da je 

praktično IZUMRL.  ”
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“Nekdaj cvetoče shajališče 
najodličnejših umov naše 

študije je sedaj... no, mesto 
duhov.  ”

Najbolj poskočna tema se nahaja v razdelku 
»Deponija- Neskončna zgodba ali Preštejmo 
do 747474!«, kjer so prišli do številke  14729. 

“Morda je forume res povozil 
čas in so preveč old school, a 
po mojem mnenju so močno 

podcenjeni.”

Morda je forume res povozil čas in so preveč 
old school, a po mojem mnenju so močno 
podcenjeni.  Zato pozivam vsakogar, ki si bo vzel 
čas in prebral tale članek, da se oglasi na forumih 
in vsaj prispeva novo številko za » Neskončno 
zgodbo ali Preštejmo do 747474!”, ter tako 
pripomore k  njihovi reanimaciji. Se beremo! ;)

Biološki forumi so bili ustanovljeni leta 2004 
z namenom omogočiti različnim generacijam 
študentov, da se pominglajo med sabo, delijo 
izkušnje, tračajo, si pomagajo med sabo in 
se zabavajo, hkrati pa so lahko tudi drugi, 
neposvečeni osebki tu postavljali vprašanja ki so 
jih peklila in dobili odgovore nanje.  
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EAZA KAMPANJA 2011: 
ZOO LETO OPIC - 
ohranimo goriLe, šimpanze, giBone in orangUtane

Asim Krdžalić

Za vse tiste, ki imajo ''srečo'' z urnikom in 
se jim faks začenja že navsezgodaj zjutraj, 
potem njihovih zadnjih nekaj korakov do 
vhoda na toplo pospremi lepo zavijajoče 
oglašanje. Prihaja izza dreves nasproti 
vhoda in nekateri ga pripisujejo kakšni 
ptici, dejansko pa gre za jutranji spev 
družine zlatoličnih gibonov iz Živalskega 
vrta Ljubljana.

S svojega otoka, obdanega z ribnikom, okolici 
oznanjajo, da je to vse njihov dom, kjer prebivajo, 
se hranijo, igrajo in (trenutno) vzgajajo svojega 
zlato obarvanega mladiča.

Letošnje leto EAZA izvaja kampanjo, katere cilj 
je trajen prispevek k preživetju brezrepih opic in 
ohranitev njihovega življenjskega okolja.Želijo 
povečati varstvo njihovega habitata, zmanjšati 
lov in trgovino z živimi in mrtvimi človeku 
podobnimi opicami, osvestiti javnost o brezrepih 
opicah in njihovem življenjskem okolju ter zbrati 
en milijon evrov za vzpostavitev trajnega sklada, 
ki bo zagotavljal tekočo finančno podporo 
ohranjanju teh živalskih vrst.Kampanja zajema 
vse brezrepe opice; to so gorile, orangutani, 
šimpanzi in giboni. Slednji dve skupini prebivata 
tudi v našem edinem živalskem vrtu, kjer sta se 
obe že uspešno razmnoževali.

Glavne vzroke za ogroženost brezrepih opic 
predstavljajo drastične izgube njihovega 
življenjskega okolja, trgovina in lov ter bolezni.
Njihovo okolje je tropski deževni gozd, ki so 
ga ljudje v veliki meri že izsekali za kmetijske 
površine, gozdarstvo (les za cenovno ugodno 
pohištvo za zahodne trge) in za razvoj mest. S tem 
se njihov habitat krči. Zaradi več cest in povečanja 
števila prebivalstva se veča lov, bolezni in motnje 
v tem gozdu.V izoliranih populacijah živali je 
manjša genska raznolikost zaradi pogostejšega 
parjenja v sorodstvu, kar dolgoročno povzroča 
zmanjšanje sposobnosti populacije prilagajanju 
na spreminjajoče se razmere.

Lov je prav tako pomemben vzrok za številčni 
upad brezrepih opic. Ljudje trgujejo z njihovim 
mesom (''meso goščave''), delež dobička pa 
jim prinašajo tudi osiroteli mladiči, katerim so 
predhodno ubili matere in jih potem prodajajo 
za hišne ljubljenčke.Za povrh pa se izvaja še 
prodaja telesnih delov opic, ki jih ljudje potem 
uporabljajo za obredne ali zdravilne namene.
Zaradi izgube življenjskega prostora in divjega 
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lova so brezrepe opice stalno pod stresom, 
posledično pa so bolj dovzetne za bolezni in 
okužbe. Večja izpostavljenost ljudem in njihovim 
domačim živalim predstavlja za te živali tudi 
večjo izpostavljenost za nove bolezni. Le-te se 
prenašajo od ljudi na opice in obratno.

Upanje za njihov obstoj leži v varovanju njihovega 
življenjskega prostora z ustanavljanjem parkov 
in zaščitenih območij.Prav tako je potrebno najti 
alternativne rešitve za preživljanje lokalnega 
prebivalstva, kateremu sta trgovina in lov do 
sedaj prinašala sredstva za preživetje.

Opicam na splošno prihajajoče desetletje ne obeta 
veliko pozitivnega in samo človeška solidarnost 
jih bo rešila pred izumrtjemIzobraževanje 
ljudi je izredno pomemben člen v vsem tem 
in osveščanje javnosti o njihovem pomenu v 
ekosistemu ter njihovih neverjetnih zmogljivostih 
(umskih in telesnih) počasi polaga temelje, da 
res prihaja v ospredje generacija mladih ljudi in 
otrok, ki bodo sedaj in v prihodnosti prevzeli že 
obstoječe kampanje, jih nadgradili in pomagali 
tem neverjetnim živalim videti še številne sončne 
vzhode iz svojih gnezd med drevesnimi krošnjami.
Naj se sliši ponosen glas para gibonov, ki na ta 
način označujeta teritorij svoje družine.

Naj se vidita ves trud in vsa ljubezen, katera 
mama brezrepe opice vlaga v vzgojo svojega 
(običajno samo enega) mladiča.

Naj se čuti moč medsebojnih stikov posameznih 
članov v goriljem tropu.

… Zvečer si posteljejo in gredo spat. Zjutraj se 
ponovno vstanejo in poskušajo po najboljših 
močeh prebroditi dan, kateri je pred njimi.

Zajtrk in počitek, vodenje mladiča za roko, dokler 
se ta uči še hodit. Vzajemna komunikacija in 
negovanje.To so živali, ki so se skozi evolucijo 
postopoma odcepljale od naše razvojne linije, to 
pa ni razlog, da niso vredne nadaljnjega obstoja.
Ne, ravno to je glavni razlog, da spoštujemo 
njihove sposobnosti in prilagoditve na ta svet v 
vseh teh milijonih let. Vse, kar so te vrste dale 
čez, jih je oblikovalo v ene najbolj pametnih in 
spretnih mojstrov preživetja v njihovih habitatih.
Zdaj je na nas, da to uvidimo, poskušamo 
popraviti nastalo škodo ter jim pomagamo, da 
živijo svoja življenja.

fo
to

:J
as

na
 M

la
de

no
vi

č
fo

to
:J

as
na

 M
la

de
no

vi
č

fo
to

:J
as

na
 M

la
de

no
vi

č
ris

ba
:A

si
m

 K
rd

ža
lić



biologi razmišljamo

45

VREDNOTENJE VEČDNEVNIH TERENOV ŠTUDIJA 
EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

Vsak, ki čuti, da ga srce vleče v ekologijo in obožuje terene v objemu narave, komaj 
čaka na večdnevne terenske dneve študija Ekologija in biodiverziteta. Da pa bo vaše 
pričakovanje terenov še večje in da bodo za vas nosilci terenov še kaj izboljšali, sva se 
odločili, da napiševa kratko vrednotenje. :) 

MEDVEDJAK (Ekologija rastlin & Ekosistemi)

zanimivost:  
Medvede se na teh terenih pogosto opazi (tudi mi smo jih :), zanimive skupine, veliko izbirnih 
nočnih terenov s Hubertom, velika pustolovščina;)

strokovnost:
En delovni mentor ni obvladal skupine, ki naj bi nam jo predstavil. V večih skupinah sploh ni bilo 
ustrezne opreme za vzorčenje in v drugi skupini je veljal popolni kaos, ker se naloga ni vnaprej 
pripravila s strani mentorjev.

organizacija: 
Glede na ostale terene je bilo precej kaotično (sumim, da zaradi preobremenjenosti mentorjev). 

pridobljeno znanje:
Odvisno od skupine. :) Predlagam, da se daš v skupino, ki je še ne obladaš in te zanima…(GIS 
in muha ćrepetavka rulz;)) Največ pa sem definitivno odnesla od prof. Kosove »ekskurzije« v 
pragozd.

zabava, sprostitev:
Mentorji so bili super (nam je mentor sredi dne skuhal kavo!!! kar je po tem, ko je bil enkrat tvoj 
mentor strogi Stanković: neprecenljivo:), večeri ob ognju s kitaro nepozabni…

RAB (Ekologija rastlin & Ekosistemi)

zanimivost: 
Ta ocena je zelo subjektivna!!! (mene pač ne zanimajo slanuše;)), videli pa smo pa golega polža, 
ogromno kuncev, ptic, kač…

strokovnost: 
Nimam pripomb.
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organizacija: 
Zelo v redu speljan teren, kamp je prelep in odličen kraj za sprostitev…

pridobljeno znanje:
Odvisno od osebnega zanimanja in skupine… Osebno me je razočaral izlet v gozd (kriv je prof. 
Kos in njegov pragozd :) , ki je postavil visoka merila)

zabava, sprostitev:
Če si si izbral »pravo« skupino, si imel precej časa za sončenje :) , čudovita narava Loparja, prelep 
kamp, spet večeri s kitaro…mmmmmmm

BOHINJ (Ekologija celinskih voda)
zanimivost:

- Ocena: 
Se ponavljam, vzamite v obzir subjektivnost…(osebno mi ni do določevanja planktona).  Mi je bilo 
pa prvič v življenju fizično slabo od gledanja v mikroskop :)

- No, jaz se pa s tem ne strinjam… Jaz dam terenu oceno , meni je bilo zelo 
zanimivo in poučno. Res je da smo veliko delali, ampak v dobri družbi se tudi med delom lahko 
zabavaš.

strokovnost: 
Naši skupini je pomagala strokovnjakinja, ki so jo povabili… pogrešali pa smo prof. Tomana.

organizacija: 

pridobljeno znanje:
Končni smisel je bil načeloma viden, razmerje med vložkom dela in pridobljenim znanjem pa je 
bilo po moje preveliko.

zabava, sprostitev:
Poleg »kajakiranja« in lovljenja kačjih pastirjev, sprostitve ni bilo dosti… Ok…Lažem! Sošolke so 
imele med odmori mini tečaj plesa in fantje so se »vozili« z monociklom :)

RAKOV ŠKOCJAN (Ekologija rastlin & Ekosistemi)

zanimivost: 
Ah, te rastlince… 

strokovnost:
Nimam pripomb..

organizacija: 

pridobljeno znanje:
Podobno kot na Rabu..  Prišel pa je na obisk stric iz krajinskega parka Cerkniško jezero, ki je trdil, 
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KAJ OGROŽA NAŠE 
DELFINE?
Ana Hace(Morigenos)

Sprehod in počitek ob slovenski obali lahko 
marsikoga prijetno preseneti. Z nekaj sreče 
in pozornosti lahko v bližini obalnega pasu 
opazimo delfine. Dolgo je prevladovalo 
mnenje, da delfini v naše morje zaidejo le 
občasno. Njihova opažanja so se razlagala 
kot redke izjeme izgubljenih živali. Danes 
lahko na podlagi sistematičnih raziskav 
društva Morigenos potrdimo, da delfini 
v slovenskem morju niso le naključni 
obiskovalci,  saj jih je moč srečati v vseh 
letnih časih. 

Dolgoročni projekt raziskovanja in zaščite delfinov 
vrste velika pliskavka (Tursiops truncatus) 
je pokazal, da slovenske in okoliške vode 

predstavljajo pomembno območje za njihovo 
prehranjevanje in razmnoževanje. Z neinvazivno 
metodo foto-identifikacije je v katalog uvrščenih 
več kot 120 delfinov. Prepoznamo jih po naravnih 
oznakah na telesu, predvsem hrbtnih plavutih, ki 
se razlikujejo pri vsakem delfinu. Zareze, praske 
in brazgotine nastanejo med igro ali pretepi, lahko 
jih povzročijo druge živali ali bolezni. Od vseh 
identificiranih delfinov se pri nas redno zadržuje 
približno 70 delfinov (Genov et al., 2008). V 
petdesetih letih 20. stoletja so Jadran naseljevali 
tudi navadni delfini (Delphinus delphis), ki 
danes na tem območju veljajo za izumrlo vrsto. 
V Sredozemskem morju, kjer je bila omenjena 
vrsta včasih najpogostejša, pa je uvrščena na 
rdeči seznam ogroženih vrst. Ni povsem znano 
zakaj so navadni delfini izginili iz Jadrana. Zelo 
verjetno je prišlo do sprememb na katere se niso 
mogli uspešno prilagoditi (pomanjkanje hrane, 
onesnaženje). K upadu populacij je prispevalo 
tudi pobijanje delfinov v prejšnjih stoletjih, 
saj so veljali za nadlogo (Bearzi et al., 2004).

Študentki Ekologije in biodiverzitete

da je potrebno kositi travnike, da ohranjamo biodiverziteto… s prof. Gaberščik sta se kregala vsaj 
15 min :) high light of the week :)

zabava, sprostitev:
Imeli smo dovolj časa za raziskovanje okolice, večkrat nas je obiskala Špelca (lisička), bili smo 
precej športno aktivni…  Veliko smo peli, plesali, se zabavali in celo čas smo imeli za ogled filma 
:) ups :)

Na tem mestu bi se še zahvalili vsem mentorjem, ki so omogočili, da so bili tereni dobro izpeljani in 
pa najinim sošolcem, kolegom, ki so najboljši sošolci, ki jih človek lahko ima. Nikoli vas ne pozabimo!
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Delfina pred Piranom
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Danes vemo, da so delfini pomemben del 
morskega ekosistema. Veljajo namreč za 
bioindikatorje ali naravne pokazatelje stanja 
morja. Živijo relativno dolgo, v povprečju 40 let in 
več ter so na vrhu prehranjevalne verige. V toku 
življenja se zato v njih nabirajo težke kovine in 
druge nevarne snovi, katerih koncentracija proti 
vrhu prehranjevalne verige narašča. Prisotnost 
vrhunskih plenilcev kot so delfini torej pomeni, 
da jih je ekosistem še zmožen vzdrževati. Morski 
sesalci so razvili visoko toleranco na nevarne 
snovi, vendar nenehno naraščanje le-teh in stalna 
izpostavljenost hitro privede do negativnih vplivov. 
Zaradi oslabljenega imunskega sistema so veliko 
bolj izpostavljeni različnim boleznim in okužbam. 
Predvsem ranljivi so mladiči, saj njihov imunski 
sistem še ni popolnoma razvit. Onesnaženost 
tako neposredno vpliva na populacijsko dinamiko. 
V letu 2009 je društvo Morigenos sodelovalo pri 
mednarodni raziskavi o takoimenovani »tatto 
skin disease« (TSD) ali kožni »tetovažni« bolezni 
pri kitih in delfinih. Bolezen povzroča virus iz iste 
družine kot virusi, ki povzročajo npr. črne koze in 
osepnice. Čeprav bolezen pri kitih in delfinih ne 
povzroča visoke smrtnosti je pokazatelj zdravja 

določene populacije. Bolezen je bila zabeležena 
pri 13 vrstah in 2 podvrstah iz Atlantskega in 
Tihega oceana ter Severnega, Tasmanskega in 
Sredozemskega morja. Pri delfinih iz Slovenije 
bolezen ni bila zabeležena, kar je zelo vzpodbuden 
znak (Van Bressem et al., 2009).

Drugi problem onesnaženja morij je zmanjšanje 
virov hrane. Delfini morajo na dan zaužiti 
približno 8 kilogramov rib in drugih organizmov. 
Raziskave na hrvaškem so pokazale, da delfini v 
okolici Cresa in Lošinja kar 80% časa namenijo 
iskanju hrane in prehranjevanju. Prvi rezultati 
raziskav pri nas so prav tako pokazali da 
delfini veliko pozornosti namenijo aktivnostim 
povezanim s prehranjevanjem. Glavni vzrok 
pomanjkanja hrane je prekomerni ribolov. 
Naraščanje komercialnega ribolova je v zadnjih 
desetletjih privedlo do velikega upada ulova. 
Po ocenah organizacije za hrano in kmetijstvo 
združenih narodov - FAO (Food and Agriculture 
Organization of the united nations) je 75% 
svetovnih ribolovnih območij polno ali celo preveč 
izkoriščenih. Prekomerni ribolov nima le očitnih 
negativnih vplivov na ribje zaloge temveč tudi na 
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morski ekosistem. V močno izkoriščenih morjih 
pride do znižanja biodiverzitete, zmanjšanja 
produkcije naravnih virov, upada povprečne 
trofične stopnje, povečanega nenamernega ulova 
ter večjega vpliva na antropogeno spreminjanje 
habitata. Delfine lahko pogosto opazimo kako 
sledijo ribškim ladjam. Tovrstne interakcije so 
verjetno vedenjski odziv delfinov na zmanjšanje 
virov hrane. Po drugi strani pa delfini lahko 
ribiške aktivnosti izkoriščajo kot alternativno in 
lažjo obliko iskanja hrane.
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Delfini sledijo ribiškim ladjam

Velik problem kitom in delfinom predstavlja 
tudi gost pomorski promet. Plovila jih lahko 
vznemirjajo že s samo fizično prisotnostjo, 
najbolj moteči pa so zvoki motorjev. Primarni 
čut delfinov je zvok, ki ga uporabljajo za 
sporazumevanje, lov in orientacijo. Prekomeren 
hrup lahko povzroči izločitev določenega 
območja, saj delfinom onemogoči učinkovito 
iskanje hrane. Izredno močan podvodni hrup, 
kot so npr. zvoki vojaških sonarjev, lahko privede 
do poškodb notranjega ušesa. V takšnih primerih 
lahko delfin pogine zaradi lakote ali pa nasede 

zaradi nezmožnosti orientacije. V Tržaškem zalivu 
je veliko pomorskega prometa, saj imamo tu 
dve veliki luki v Trstu in Kopru. Poleti se gostota 
pomorskega prometa še poveča zaradi turističnih 
bark in gliserjev. Delfini se v teh mesecih večkrat 
umaknejo na odprto morje, kjer je manj prometa. 
Pogosto prihaja tudi do trčenj z ladjami. Vrsti, ki 
sta v Mediteranu zaradi tega najbolj ogroženi sta 
kit glavač (Physeter macrocephalus) in navadni 
brazdasti kit (Balaenoptera physalus). Manjšim 
vrstam, kot so velike pliskavke večjo nevarnost 

predstavljajo manjši, hitri čolni. Ranjeni delfin, ki 
je bil v juniju letos opažen v slovenskem morju je 
poškodbo po vsej verjetnosti dobil prav ob trku s 
hitrim čolnom.
Negativnih človeških vplivov je veliko in potrebno 
je postoriti še marsikaj za uspešno in učinkovito 
zaščito delfinov pri nas. Kljub temu smo lahko 
ponosni na dejstvo, da delfini še živijo pri nas, 
saj so zelo pomemben del morske biodiverzite 
ter nepogrešljiv del morskega ekosistema. Od 
nas je odvisno ali bodo tu ostali tudi v prihodnje. 
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ŠOLT JE MED NAMI ŽE 
50 LET

Začetki ŠOLTa segajo v leto 1960, ko so 
študenti povezali različne obštudijske 
dejavnosti v Zvezo študentskih organizacij 
ljudske tehnike. Zveza ŠOLT je bila 
organizacija, ki je koordinirala delo vseh 
osnovnih organizacij med študenti, ki so se 
na kakršenkoli način ukvarjali s tehnično 
kakor tudi sorodno umetniško dejavnostjo.

Organizirali so seminarje in tečaje z različnih 
področij tehnike: 
tečaj fotografije, tečaj za kino amaterje, tečaj za 
radio amaterje, tečaj programiranja elektronskih 
računalnikov, ključavničarski tečaj, tečaj za 
avtomehanike, varilski tečaj...

Tečaj jadranja

Akademska avto šola ŠOLT je bila ena prvih 
avtošol v Sloveniji. Fotogrupa ŠOLT je združevala 
študente, ki so se ukvarjali z umetniško 
fotografijo. Iz te skupine so izšli mnogi priznani 
fotografi. Ljubitelji raketne tehnike so delovali 
v Raketnem klubu ŠOLTZ razvojem znanosti in 
tehnike so se spreminjale tudi dejavnosti ŠOLTa. 
Spremenila se je tudi organiziranost. Tako smo 
dobili Društvo ŠOLT.

V devetdesetih letih se je dejavnost Društva 
precej razširila. Zaradi velikega zanimanja  je 
ŠOLT pričel organizirati jezikovne tečaje, ki so 
postali poglavitna dejavnost društva. Kljub temu 
razni  strokovni tečaji, seminarji in delavnice niso 
bili zanemarjeni. Vključene so bili tudi nekateri 

športne dejavnosti (potapljanje, jadranje, 
padalstvo).

Društvo ŠOLT je bilo eden od soustanoviteljev 
Mladinskega sveta Slovenije (MSS). Člani društva 
so začeli tudi z mednarodnim sodelovanjem 
mladih s sorodnimi organizacijami iz Španije in 
Velike Britanije.

Tečaj slovenskega jezika za tuje študente

Leta 2000 je Društvo ŠOLT ustanovilo Zavod ŠOLT. 
Društvo ŠOLT se še naprej ukvarja predvsem z 
mladinskimi projekti na področju neformalnega 
izobraževanja, mednarodnega sodelovanja, skrbi 
za informiranje članov o mladinskih aktivnosti, 
prireja fotografske razstave v prostorih ŠOLT, 
sodeluje z Mladinskim svetom Slovenije (MSS) 
ter z drugimi mladinskimi organizacijami, društvi. 

Na ŠOLT-u je vedno živahno
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Poglavitna dejavnost Zavoda je organizacija 
in izvedba  jezikovnih, strokovnih in športnih 
tečajev. Tečaje pripravljajo in vodijo študenti 
višjih letnikov naše univerze, pa tudi profesorji 
in drugi strokovnjaki, specializirani za posamezna 
področja. Dolga tradicija, prilagodljivost, odprtost 

Ponudba izobraževalnih vsebin Zavoda ŠOLT:
angleščina • nemščina • nizozemščina • švedščina • norveščina • finščina • madžarščina • ruščina • ukrajinščina • 
poljščina • srbščina • češčina • hrvaščina • črnogorščina • slovenščina • italijanščina • španščina • portugalščina 
• francoščina • arabščina • hebrejščina • hindujščina • japonščina • kitajščina • grščina • latinščina ... 
digitalna fotografija • gojenje bonsajev • izdelava vitraža • indijska kuhinja • krojenje in 
šivanje • kreativno pisanje • mala vrata retorike • računalniški tečaji  • šola risanja • strojepisje 
•  glasbena delavnica • asertivnost - ključ do uspeha • feng šuj • seminar o osnovah odnosov 
z javnostmi • razvijanje karierne poti • ... • tečaj za voditelje čolnov • padalstvo • jadranje ...

in prijazno okolje so glavni razlogi za to, da  tečaje 
vsako leto obišče več tisoč mladih in malo manj 
mladih. Cene pa so študentske tudi po zaslugi 
družine ŠOU v Ljubljani, katere član je Zavod 
ŠOLT.

Gneča pri vpisu na tečaje

Lokacija:
Rožna dolina, Študentsko naselje – blok7
Bežigrad, Vojkova 63

Splet: 
http://www.zavod-solt.si
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MALE BIOLOŠKE MODROSTI
avtor: Asim Krdžalić

“Tisto, kar se zdi absolutno resnično, je lahko le delna resnica”
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OSMEROSMERKA

Geslo:
_ _ _ _   _ _ _:   _ _   _ _ 
Ugotovi besede in reši osmerosmerko (v oklepajih so napisana števila, ki povejo iz koliko črk je sestavljena 
beseda, ki jo iščeš).

Ribonukleinska kislina (3), green fluorescent protein (3), ocet (3), histidin (3), triplet nukleotidov 
(adenin, gvanin, adenin) (3), adenozin trifosfat (3), šarenica (lat.) (4), revija ŠS BF-ja in ŠOBF-ja 
(4), del okostja (4), H2O (4), z odporno membrano ovita bakterija (zaradi neugodnih življenjskih 
razmer) (5), ime rodu, kamor spadajo tudi volk, pes, dingo(lat.) (5), živčna vlakna + aksoni in 
dendriti + kapilare + ovojnice (mn.) (5), osnovna gradbena enota organizmov (6), orodje, ki ga 
uporabljamo na vrtu za kopanje (6), negativna elektroda (6), izcedek iz kavčukovca (6), veda o 
rastlinah (8), veda o dedovanju lastnosti organizmov (8), epiderm kotačnikov (celice med sabo 
nimajo pregrad) (8), nespiralizirana DNA v jedru (8), medovnik (8), eksoskelet, ki pokriva glavo 
in toraks večine rakov (8), veda o življenju (9), pražival-migetalkar (9), proteini, ki sodelujejo pri 
transkripciji in translaciji DNA (10), brezovke lat. (10), ZOO (dve besedi) (11), višji raki (lat.) (12).

 
Rešitve: M

ALACO
STRACA, ŽIVALSKI VRT, PO

LIM
ERAZE, BETULACEAE, BIO

LO
GIJA, PARAM

ECIJ, BO
TANIKA, GENETIKA, SINCICIJ, KRO

M
ATIN, 

NEKTARIJ, KARAPAKS, CELICA, LO
PATA, KATO

DA, LATEKS, SPO
RA, CANIS, ŽIVCI, IRIS, BFKO, KO

ST, VO
DA, RNA, GFP, KIS, HIS, AGA, ATP. 

avtorica: Tadeja Šuštar
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ŽIDOVSKA JABOLČNA 
TORTA
Nika Zaletelj

Sestavine:
6-8 jabolk
6-8 žlic masla
1-2 žlici cimeta
2 1/5 skodelic moke
1 žlica pecilnega praška
ščepec soli
1 skodelica olja
2 skodelici sladkorja
1/2 skodelice pomarančnega soka
2 1/2 žlice vanilijevega sladkorja
4 jajca
1 skodelica mletih lešnikov(po želji)

Priprava:
1. Olupi jabolka
2. Nareži jih na večje kose
3. Posuj s sladkorjem in cimetom- pomešaj
4. V posodi zmešaj moko, pecilni prašek in sol (lahko tudi preseješ- ne bo nič škodovalo)
5. V drugi posodi zmešaj olje, sladkor (tisti dve skodelici), pomarančni sok in vanilijevo aromo
6. Dodaj moko ter jajca (vsako posebaj) ter zmešaj v gladko maso 
7. V pomaščen pekač vlij pol testa, gor nadevaj polovico jabolk, nanje zlij preostanek testa ter 
potresi (po testu) še preostanek jabolk

8. Daj v pečico, da se speče (glej zgoraj)

Pa dober tek!

Temperatura pečice: 180°C  
Čas peke: 1- 1,5 ure (oz. dokler ni spečeno)

Avtor: Asim Krdžalić
SUDOKU
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Ingverjevi možiclji
Ta recept je res super dober... Ko se možiclji spečejo jih čimlepše okrasite, lahko jih tudi poimenujete, 
potem pa jih z največjim veseljem pohrustate. 

Sestavine:
375 g moke
150 g rjavega sladkorja
¾ žličke pecilnega praška
1 žlica mletega cimeta
1 žlica mletega ingverja
½ žličke 
½ žličke soli
170 g masla (sobne temperature)
100 g melase (lahko tudi več ali malo manj- odvisno od tega, kako všeč vam je njen okus)
2 žlici mleka (oz. malo več, če se vam zdi to potrebno)
stvari za okrasit možiclje: sladkorni led, bomboni...

INGVERJEVI MOŽICLJI
Nika Zaletelj

Temperatura pečice: 180°C  
Čas peke: 8-11 minut (oz. dokler ni spečeno)

Navodilo:
1.V multipraktik (z nastavkom rezila) stresite moko, sladkor, melaso (če je v trdni obliki aka kot 
sladkor), začimbe*, sol in pecilni prašek ter za deset sekund prižgite multipraktik. Nato v multipraktik 
stresite še maslo in miksajte toliko časa, da dobi vse skupaj videz finega peska (15 sekund). Medtem 
ko multipraktik še meša (no, v bistvu seklja :P) skozi priročno odprtino na le-tem vlijte mleko (in 
melaso, če imate slučajno tekočo aka sirup), tako da bo masa enakomerno navlažena in bo izgledala 
super.

2.Testo zavijte v prozorno folijo (ali pa jo dajte v prozorno plastično vrečko ali karkoli že imate 
doma) ter jo postavite v hladilnik za najmanj dve uri, če pa se vam super mudi, jo lahko vržate v 
zamrzovalnik za 15- 20 minut.

3.Ko je testo dovolj čvrsto ga vzamite iz hladilnika ali zamrzovalnika in ga razvaljajte v enakomerno 
debelo plast- ne naredit pretanke! Naj bo debelo vsaj kakšnega pol centimetra.
Izrežite iz njega svoje možiclje (ali angelčke, smrekce, vlakce… pač, uporabite modelčke, ki jih imate 
doma) ter jih polagajte na pekač, ki ste ga obložili s peki papirjem.

4.Dajte v ogreto pečico (180°C) in pecite 8- 11 minut, tako da bodo piškoti še vedno malce mehki 
na otip. Postavite jih na varno mesto, da se bodo imeli šanso ohladit. :)

5.Ko bodo naši možiclji ali karkoli že ohlajeni, pa se lahko prične prava zabava- okrasite jih kakor 
vam srce poželi, bolj ko bodo pisani bolje bo!

Pa dober tek!

*P.S.: Jaz ponavadi, po navdihu, dodam še druge začimbe, na primer piment, kardamom, janež in 
         podobno :)
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Avtorji člankov:
Navedeni pod naslovom
Fotografija na naslovnici in 
zadnji strani: 
Žan Kuralt
Oblikovanje naslovnice: 
Nika Zaletelj

  Ni nujno da prispevki odražajo mnenja Društva študentov biologije ali uredništva. Mnogi pa so 
nepodpisani, ker si študentje z izražanjem kritičnih misli ne želijo nakopati dodatnih problemov 
pri opravljanju svojih študijskih obveznosti.

Izdajo glasila so nam omogočili: ŠOU v Ljubljani, ŠOBF ter ŠS BF .




