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UVODNIK 

Torej, uspelo nam je! V rokah drţite novo, čisto sveţo številko Antirepresorja, nastanku katere pa 

botruje nekaj omembe vrednih dogodkov, ki so pomembno zaznamovali pričujočo izdajo. Prvi in 

hkrati smešno teţko razloţljiv je zamenjava uredništva, kar pomeni, da je dobri stari Antirepresor 

padel na milost in nemilost v roke novi, čisto neizkušeni urednici in sicer bolj ali manj po naključju o 

katerem pa bi rekla le tole: ţivljenje ima pogosto neverjetno veliko skupnega z igrico telefončki – 

nikoli ne moreš biti popolnoma prepričan, da si prav razumel, pa vendar – na koncu se zmeraj izcimi 

kaj novega, nenavadnega, zabavnega in nepričakovanega! 

Še bolj usodno vlogo pa je imela povezava uredništva z ekipo, ki vodi projekt o invazivnih vrstah, brez 

njih v tem primeru ne samo, da bi imela 18. izdaja Antirepresorja drugačno podobo – sploh ga ne bi 

bilo! Številka, ki jo berete, je namreč izšla kot del projekta Invazivne vrste – groţnja nam in našemu 

okolju, ki ga v večini financira Mestna občina Ljubljana, manjšinjski deleţ pa sta prispevala ŠOU in 

ŠOBF.. Vse te okoliščine pa so pripeljale do Antirepresorja, ki ga dejansko lahko drţite v roki še tako 

na začetku študijskega leta, da so spomini na poletje pri nekaterih še ţivi in tudi po tolikih tednih še 

zmeraj malo skeleči spričo mraza, ki meče listje z dreves. 

Torej, zdaj lahko le še upam, da vam bo tudi tokratni Antirepresor všeč in ga boste z veseljem prebrali.  

 

Ana 
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Dogodivščine, problemi in 
uspehi letošnjega projekta o 

invazivnih vrstah 

Manca Velkavrh 

Namen pisanja je predstaviti letošnje delo 

in se hkrati zahvaliti vsem, brez katerih bi 

bilo vse to nemogoče. Ljudi, ki se jim imam 

(jaz in celotna ekipa) zahvaliti, je veliko. 

Pravzaprav zelo veliko =). Zato upam, da 

ne bom nikogar izpustila. Če do tega 

vseeno pride, naj me tista oseba pričaka v 

DŠB sobici z bejzbolskim kijem. 

Prva akcija, ki se je ukvarjala s problematiko 

invazivnih vrst v našem društvu, se je 

organizirala leta 2007. Z izjemo leta 2009, se je 

projekt izvedel vsako leto in vsakič malce 

drugače. Večinoma so bile vse akcije do zdaj v 

zvezi z odstranjevanjem rastlinskih invazivk, 

najprej v Mostecu, potem pa na slavnem mestu 

ob Glinščici, nasproti graščin Biotehniške 

fakultete na Jamnikarjevi. 

 Toda po vseh teh letih akcij, sem si 

ţelela nekaj več. Ţelela sem si razširiti ta 

projekt. Ampak kako? Ko sem med poletnimi 

počitnicami delala izpite, so se mi ideje nekako 

skrivale nekje v ozadju moţganskih nevronov in 

šele z začetkom jeseni, so se začele počasi 

pretakati v ospredje. Na t.i. brainstorming imajo 

seveda vedno vpliv tudi posamezniki, ki človeka 

tiste dni obdajajo. Zato se moram iskreno 

zahvaliti Tanji Šumrada, Tadeji Rome in 

nekaterim drugim, ki so mi dali kar nekaj idej, 

iz katerih se je nato lahko razvila celotna ideja, 

kako bo projekt sploh izgledal. Ko sta razpis in 

rok za prijavo prišla v javnost skoraj 3 mesece 

hitreje kot lansko leto, so me prav te ideje rešile. 

Po prijavljanju na razpis MOL-a, je sledila še 

prijava na razpis ŠOU. Na srečo smo dobile dve 

pismi, vsako s potrdilom, da nam odobrijo vsa 

zaprošena sredstva. 

 Prva dejavnost je bila izpeljava delavnic 

na Taborniškem feštivalu, ki ga vsako leto (ţe 

vrsto let) organizira Mestna zveza tabornikov v 

parku Tivoli. To je prireditev, na kateri se v 

šotorih ali na prostem z različnimi aktivnostmi 

predstavijo rodovi tabornikov in tudi nekatera 

društva. Tadeji se imam za zahvaliti, ker mi je 

priskrbela kontakt in ţe smo bile del tega 

festivala. Ker se podobnih delavnic udeleţujejo 

v večji meri otroci in mladostniki, smo se 

organizatorke odločile, da bomo predstavile 

problematiko invazivnih vrst tudi preko ţivali, 

čeprav se je projekt načeloma osredotočal na 

rastlinske vrste. Iztok Tomaţič, ki skrbi za 

ţivali, s katerimi se ukvarjajo študentje 

biološkega izobraţevanja, nam je rade volje 

posodil močvirsko sklednico. Revico je ţe leta 

nazaj povozil avto, zato jo je nekdo prinesel na 

naš oddelek. Zdaj je tu ţe več kot 10 let in je 

povsem navajena, da se z njo rokuje. Behare 

Rexhepi se je v Botaničnem vrtu zmenila, da 

smo z mreţo iz ribnika ujele rumenovratko in jo 

poleg sklednice predstavile otrokom. (Ţelvo 

smo lovile na oblačen dan, ker nam vreme pač 

ni bilo naklonjeno. Zato smo bolj ali manj 

lebdele v zraku, ko je le prijela na meso na 

vrvici.) Tina Jaklič iz NIB-a pa nam je 

priskrbela signalna raka iz Mure. Napadalni 

ţivalci sta bili še najmanj druţabni, ampak kdo 

bi jima lahko zameril. Tu smo morale biti 

previdne z rokovanjem, ne samo zaradi močnih 

škarij, temveč predvsem zaradi račje kuge 

(glive), ki jo ta vrsta raka prenaša. Na dan 

festivala, torej 21. aprila, smo nabrale še tiste 

rastlinske invazivke, si so bile na voljo. Pred 

tem smo s fotografijami prof. Nejca Jogana in 

doc. Simone Strgulc Krajšek dale natisniti igro 

spomina. Na slikah so bile večinoma rastlinske, 

pa tudi ţivalske vrste. Ko je ob igri kateri od 

otrok našel par, smo jim razloţili za katero vrsto 

gre in zakaj je problematična. Največji hit je 

bila močvirska sklednica, ko smo jo prinesli iz 

akvarija na travo. Ko so otroci videli ţelvico, 

kako se sprehaja po njej, se jih je nagnetel cel 

kup in ob tej priliki smo uspele razloţiti usodo, 

ki si jo deli s kolegicami iz Amerike, postregle 

pa smo tudi z nekaj splošnimi biološkimi 

dejstvi, kot recimo, da ţelve ne morejo sleči 

svojega oklepa. Dan je bil tako uspešen, da niti 

nismo uspele pogledati veliko drugih stojnic, 

niti nismo uspele posneti ene same fotografije, 

za stran česar se še danes posipam s pepelom. 
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Pa vendar je bila izkušnja čudovita in se ob tej 

priliki še enkrat zahvaljujem vsem zgoraj 

naštetim. 

 Preden smo se lotile naslednjih akcij, 

smo nameravale razdeliti še nekaj zloţenk med 

ljudi, delno z namenom osveščanja, delno pa z 

namenom vabljenja k sodelovanju na akciji 

odstranjevanja dresnika. Zloţenke, ki so bile 

narejene tekom projekta, smo prvič delile na 

Škisovi trţnici. Za vse tiskovine, spletne objave 

ter vabila, smo potrebovale tudi nov logotip. Tu 

nam je, ţenskim organizatorkam, pomagal 

Roman Luštrik s svojim znanjem računalništva 

in tehnike in prenesel narisan logotip v 

vektorsko obliko. Ciljale smo na veliko število 

ljudi na enem mestu. Tisti, ki so še ohranili 

trezno glavo, so se še odzivali, ostali pa 

dobljene zloţenke najverjetneje niso nikoli 

odprli. Hvala predvsem Urški Ratajc in Ani 

Špilak, ki sta vztrajali med to hordo, ko sem 

sama morala urediti nekaj problemov s 

tiskanjem tablic za prvo akcijo. V načrtu je bilo 

tudi deljenje zloţenk na Pohodu ob ţici. 

Dogodek se je odvijal malo pred našo veliko 

akcijo in ciljna publika – rekreativci in športniki 

– so bili nekaj čisto drugega v primerjavi s 

študenti na »trţnici«.  Bile smo presenečene nad 

tem, koliko ljudi je ţe slišalo za to problematiko 

in koliko jih je znalo našteti vsaj nekaj 

invazivnih vrst. V kratkem času smo uspele 

razdeliti vse zloţenke, ki smo jih imele sabo. 

 Preden se je izvedla prva akcija; 

postavljanje osveščevalnih tablic, je bilo treba 

pregledati teren. Postavljali naj bi jih ob sestojih 

invazivk po Roţni dolini, od naše fakultete, vse 

do parka Tivoli.  

Zbralo se nas je 8, od tega nas je bilo 5 

organizatork. Sprehodili smo se od začetka 

Jamnikarjeve do parka in se med tem 

izmenjavali pri pribijanju tablic na količke in 

zabijanje količkov v tla. Primerjali smo svoje 

sposobnosti ravnanja s kladivom in ţeblji ter 

zdruţili prijetno s koristnim. 

Akcija se je uradno zaključila z malico na travi 

v parku, neuradno pa so tisti, ki se jim ni mudilo 

nazaj, postavili nekaj več tablic še tam. Hvala 

Roku Šturmu, Katarini Drašler, Poloni Sušnik in  

 

 

 

Zavzeta organizatorka – take imamo radi   

(foto: Urška Ratajc) 

 

 

Zmagoslavje ob obešeni tablici. Za to je bilo treba 

plezati. (foto: Urška Ratajc) 

 

 

Uradni zaključek postavljanja tablic. (foto: Urška 

Ratajc) 
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Filipu Küzmiču, ki so se pridruţili akciji s 

svojimi dobrimi nameni. 

Po lepem popoldansko-večernem zaključku 

akcije, je sledilo šokantno jutro, ko smo 

ugotovili, da je veliko tablic dobilo noge in da 

so šle boljšemu ţivljenju naproti. Ţal nam 

njihovi točni nameni še zdaj niso popolnoma 

jasni. 

 In tako se je pribliţal usodni dan druge 

akcije – dan akcije odstranjevanja dresnika. Z 

vajami iz botanike smo začeli kasneje, tako da 

je bilo na voljo še nekaj časa za zadnje 

obveznosti, kot je recimo nakupovanje hrane za 

piknik in obveščanje ter vabljenje medijev. 

Zadnje se prej ţal ni utegnilo uresničiti. Ko sem 

klicala na 24 ur, so mi zagotovili, da me kmalu 

pokliče nazaj neka novinarka. Ta me je 

navdušila nad idejo, da bi šla z njimi na teren in 

jim povedala kaj več o problematiki in 

pokazala, kje te rastline tako uspevajo. Ker je to 

pomenilo, da ne bom uspela z Natašo po 

nakupih za piknik, sem ubogo Urško potegnila 

iz predavanj Evolucije in jo prosila za 

zamenjavo. Na srečo me je lahko zamenjala in 

zato še enkrat zmotila predavatelja, ko je morala 

nazaj po svojo torbo. Sama sem letela pred 

kompleks 24 ur in se tam srečala z ekipo. 

Zraven parkirišča Hoferja, kjer sem parkirala, je 

ţe rasel octovec in poleg je poganjala še 

necvetoča zlata rozga. Ko sem divjala na cesti, 

sem sicer pomislila, da z javnim nastopanjem 

nimam veliko izkušenj, pa vendar je to bolj 

prišlo v ospredje, ko sem morala pred kamero 

nekaj povedati. Govoriti ni bilo tako teţko, toda 

stvari, ki sem jih razlagala sem spravljala v 

nerodne stavke z veliko vmesnimi glasovi. 

Naslednji dan sem se ob gledanju posnetka 

kriţala zaradi določenih napak, ki jih 

»nebiologi« sicer najverjetneje niso opazili, 

vseeno pa je bil posnetek daleč od strokovnega. 

Potolaţila me je misel, da je nekako treba začeti 

in se veselila, da je vsaj še kdo slišal za njemu 

do zdaj nepoznane invazivne vrste. Po snemanju 

sem hitela v Mercator center v Šiški, kjer sta se 

nahajali Urška in Nataša. Dobila sem ju ţe pri  

blagajni, kjer so se stvari (seveda) zaradi 

originalnega računa zapletle, kljub temu, da sta 

se pred tem pozanimali o plačilu. Vse tone 

pijače in hrane so morale še enkrat čez 

blagajniški trak in se na koncu znašle v enem od 

treh zvrhano polnih vozičkov. Ker sva z Urško 

ţe zamujali na vaje, smo hitele, kolikor smo pač 

lahko. Ko sva prihuljeni prišli v botanično 

vajalnico, sva se hoteli pred Tinko Bačič 

opravičiti. S presenečenim, a resnim obrazom je 

le vprašala »če je šlo za višjo silo« in spričo 

skesane pritrditve, so se vaje brez nadaljnjih 

zapletov nadaljevale. Obema je bilo seveda ţal 

za zamudo in sva bili nadvse hvaleţni za 

milostni sprejem. 

 

Uvodno predavanje Nejca Jogana  

(foto: Žan Kuralt)  

 

In AKCIJA!!                                          (foto: Žan Kuralt) 

 

Ponos udeležencev…                        (foto: Žan Kuralt) 
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Po vajah so sledile zadnje (mrzlične) priprave. 

Ker so se prostovoljci ţe zbirali, je bilo 

potrebno prinesti zaščitne rokavice, orodje in 

majice zanje. Tu gre za posojo dodatnih škarij in 

samokolnice zahvala cvetličarni Herzmansky, ki 

nam je rade volje pomagala ţe 2. leto zapored. 

Istočasno je prišla tudi televizijska ekipa, ki je 

govorila tudi s prof. Jernejem (Nejcem) 

Joganom. Skozi  pričakovano gnečo opravil smo 

nekako prišli do točke, ko je profesor naredil 

kratek strokoven uvod o problematiki in pohod 

se je začel. Ustavili smo se pred prvim sestojem 

dresnika in po predstavitvi rastline začeli s 

puljenjem in kopanjem.  

 

 
Prej … 

 
… in potem.                                         (foto: Žan Kuralt) 

Ker je dresnik problematičen ravno zaradi 

širjenja preko korenik, smo jih odrezovali od 

nadzemnih delov in jih spravljali v vreče. Te je 

Nataša naslednji dan odpeljala v Bioplinarno 

Petrol v Ihanu, kjer so jih uničili brez zahtev po 

plačilu. Tu gre zahvala tudi Simoni Strgulc 

Krajšek, ki je posodila prikolico. Preden smo se 

zmenili z bioplinarno, da nam lahko sprejmejo 

manjšo količino rastlinskega materiala, smo 

iskali najbliţje seţigalnice (ki so vse v tujini), 

premlevali moţnosti o kresu dresnika in ţivčno 

klicarili povsod, kjer bi bila najmanjša moţnost 

uničenja podzemnih delov. Ta problem v 

Sloveniji še zdaj ostaja nerešen. Bioplinarna 

načeloma rastlinskih materialov ne sprejema, 

ker niso dovolj kalorični. Zato so količine 

materiala omejene in večje akcije, kot je bila 

naša, nimajo moţnosti uničenja korenik. Med 

samo akcijo odstranjevanja dresnika je še enkrat 

prišla televizijska ekipa in posnela nekaj izjav 

udeleţencev, po akciji pa je sledil piknik. Ta se  

je zaključil podobno kot lansko leto, ko nas je 

ostalo samo še manjše število, dokler nas ni 

dovolj zeblo, da smo se odpravili tudi mi. 

Občutek, da je še zadnja akcija kar uspešno za 

nami, je bil megalomanski.  

 Razen v času izpitnega obdobja, pa 

organizatorke nismo mirovale. Kmalu po akciji 

so nas klicali iz MOL-a, če bi svoje delavnice 

lahko ponovili v sodelovanju z Zavodom 

Symbiosis na otvoritvi razstave o invazivnih 

vrstah, ki so jo le-ti pripravili na ljubljanskem 

gradu. Oktobra so nam ponudili tudi moţnost 

predstavljanja našega projekta na sejmu Narava-

zdravje, novembra pa se bo v okviru 

strokovnega posveta Prostovoljstvo v 

naravovarstvu, ki ga organizira Zavod RS za 

varstvo narave, predstavila naša akcija 

odstranjevanja. 

 Ob vsem tem pa ne morem mimo kraj 

polivinila, s katerim smo pokrili dresnik takoj 

po odstranjevanju. En sestoj smo pokrili, da bi 

preprečili rast novih poganjkov. (Naslednje leto 

bi  ponovno izvedli odstranjevanje in ga nato 

spet pokrili.) Pri prvi kraji polivinila smo bile 

vse organizatorke presenečene, da se to sploh 

lahko zgodi. V meni je kar vrelo, ko sem 

pribijala table »NE PREMIKAJ, poskus v teku« 

poleg sveţe nameščenega polivinila, ki smo ga 

imele na srečo še na zalogi. Medtem ko je bil 

sestoj odkrit, so ţe začeli rasti novi poganjki. 

Kljub temu smo bile očitno dovolj hitre, da so ti 

pod novim polivinilom nehali rasti. Ta polivinil 

se je obdrţal do septembra. Zato sem bila v 

toliko večjem šoku, ko mi je Jana povedala, da 

so ga ponovno ukradli. Poleg tega smo bile 

organizatorke na tapeti, ker so vsi mislili, da 

smo polivinil odstranile same, na mestu pa so ţe 
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zeleneli novi poganjki. Seveda smo premlele, da 

bi se 60 m
2
 velik kos polivinila, če bi ga odnesla 

narasla Gradaščica ali nevihtni veter, nekam 

zataknil. Pa se na našo ţalost ni. Tako smo nek 

ponedeljek vzeli še zadnjo plahto nesrečne 

črnine in z njo prekrili sestoj. V sredo zjutraj ga 

ni bilo več. Ne morem opisati ponovnega 

razočaranja nad človeško raso in njeno 

nekulturno, sebično naravo. Vsekakor so 

neprestane kraje polivinila uničile poskus, ki se 

zaradi stroškov in neprestane kraje 

potrpeţljivosti ne bo mogel nadaljevati. Kljub 

premlevanju novih metod, tako neinvazivne in 

energetsko nezahtevne še nismo našle. 

Razmišljale smo tudi o kozi, ki bi redno pasla 

nove poganjke. Škoda bi bila le, da bi za njeno 

oskrbo teţko našle čas med izpitnim obdobjem. 

 Kljub tem nizkim udarcem nekulture 

nekaterih ljudi, pa so bili drugi odzivi več kot 

prijetni. Nekega jutra, ko sem se podala na 

predavanja, sta se nasproti pokritega dresnika  

ustavili dve vzgojiteljici z otroki, manjšimi od 1 

m. »A kdo ve, zakaj je to tukaj?« je vprašala ena 

od njiju. Iz vrste je stopila mala punčka: »Ja, to 

je pa zato, ker je tuki ena rastlina, ...« Z 

nasmehom sem nadaljevala pot do predavanj, na 

katera se mi je ţal mudilo. Mogoče pa še obstaja 

upanje za naše noro početje. 

 

Intervju s prof. dr. Rokom 
Kostanjškom 

Manca Velkavrh 

Vsi študenti ga poznamo kot enega od 

profesorjev, ki vsako uro popestri s svojim 

humorjem, ne glede na to, ali gre za uro 

izbirnega predmeta, rednih predavanj ali 

obveznih vaj. Kljub temu ga poznamo tudi 

po resnosti, s katero opravlja svoje delo. 

Letos je bil zaradi vsega tega predlagan za 

najboljšega profesorja na Oddelku za 

biologijo, ki jo vsako leto podarja 

Biotehniška fakulteta. Pa vendar ni samo 

(lahko rečem) dober profesor. Kot 

raziskovalec se ukvarja z raki, ljubiteljsko 

tudi s pajki, je dolgoletni mentor pajkarske 

skupine na študentskih poletnih taborih in 

urednik revije Natura Sloveniae. Zanimalo 

nas je nekaj več o tem, kako mu uspe 

delovati na vseh področjih in kot ponavadi 

si je vzel čas tudi za nas. 

Letos ste dobili Pohvalo BF za najboljšega 

profesorja na Oddelku. (Predloge oddaja 

Študentski svet BF.) Kaj vam to pomeni? 

Priznanje in pohvala je vedno potrditev, da 

delaš v pravi smeri in vzpodbuda za nadaljnje 

delo. Če je tvoje pedagoško delo nagrajeno 

oziroma pohvaljeno s strani študentov, torej 

ciljnega občinstva, pa to seveda priznanju daje 

dodatno teţo. 

 

Ukvarjate se z veliko različnimi stvarmi. (Ste 

predavatelj, raziskovalec, urednik revije 

Natura Slovenije, mentor na Raziskovalnih 

taborih za skupino za pajke, ...) Očitno 

uspešno združujete več področij znotraj 

biologije. Kako časovno shajate z vsem tem? 

Si kdaj želite več prostega časa? 

Delovanje na različnih področjih poleg 

določenega vloţka časa zahteva usklajevanje 

aktivnosti, pri kateri sta ključna podpora in 

razumevanje sodelavcev, na katere se v tem 

pogledu lahko zanesem. Ker je čas »nepovratna 

dobrina«, je njegovo pomanjkanje do neke mere 

logična posledica . V bolj obremenjenih 
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obdobjih se zato na prihajajoče dogodke in 

obveznosti poskušam čim bolje pripraviti v 

naprej, ter vsaj zmanjšati verjetnost, da te ti 

ujamejo nepripravljenega. V sluţbo tako redno 

prihajam s seznamom opravil razporejenih po 

prioritetah, a včasih tudi to ne zaleţe... 

Kaj menite, da je potrebno za uspešno 

kariero? 

Hmm, veste morda vi...? ;) Vprašanje si 

vsekakor štejem v čast, a ker svoje kariere ne 

vidim v povsem enaki luči, bi se odgovora in 

nasvetov o »trdem delu, samodisciplini in 

iskanjem ravnoteţja med prostim časom in 

obveznostmi«, kot jih morda pričakujete raje 

vzdrţal. 

Povsem normalni so tako vzponi kot tudi 

padci. Kako ste se spoprijeli/ se spoprijemate 

z zadnjimi? Kaj oz. kdo vas po navadi spravi 

v boljšo voljo? 

Načeloma me potolaţi prebiranje 

»Murphijevega zakona«, ki ga imam na polici 

na dosegu roke. Ko to ne zaleţe, pomaga, če se 

lahko »skašljam« ljudem, ki jim zaupam, včasih 

pa je za pozitivno vzdušje dovolj ţe druţba 

ljudi, ki so mi blizu.  

Ko greste iz službe domov, lahko delo pustite 

za sabo? 

Ko odhajam domov, dela največkrat ţal ne 

pustim za seboj. Kot večina sodelavcev delo 

nadaljujem tudi doma.  

Kdaj ste se odločili za usmeritev v biološke 

vode in zakaj? 

V petem razredu osnovne šole nekako »na pol« 

in v sedmem skoraj dokončno. V gimnaziji sem 

tako kolebal le še med medicino in biologijo, a 

ker je prva omejena zgolj na eno vrsto, pri 

biologiji pa me je pritegnila prav njena 

raznolikost, sem se odločil za slednjo.  

S pajki se ukvarjate predvsem prostočasno. 

Kaj vas na teh bitjih tako fascinira in kdaj 

ste se z njimi začeli ukvarjati? 

Ţal se s pajki res ukvarjam le še v tako 

imenovanem prostem času. Raziskovalno delo 

na tem področju sem bil zato prisiljen omejiti na 

favnistiko slovenske favne pajkov in občasne 

ekološke študije, za kaj več pa mi zaenkrat 

zmanjkuje časa. S pajki sem se začel ukvarjati v 

zadnjih letih študija, ko je ledino na tem 

področju pričel orati študijski vrstnik Matjaţ 

Kuntner. Po nekaj začetnih letih mučenja z 

zahtevno sistematiko te ţivalske skupine pa sem 

pajke »vzljubil« zaradi njihove raznolikosti, 

pestre biologije in relativno slabe raziskanosti v 

Sloveniji. Sočasno pa kot molekularni biolog v 

svoji karieri nisem ţelel ostati omejen na 

»laboratorij in pipeto«, saj menim, da se za 

biologa ne glede na usmeritev spodobi 

ohranjanje stika z naravo v obliki terenskega 

dela ter (vsaj površno) poznavanje sistematike 

katere izmed skupin organizmov.  

 

Verjetno ste potovali tudi po tujini. Katera 

od tujih držav je v vas pustila največji pečat? 

Precejšen vtis  -  tako v pozitivnem, kot v 

negativnem pomenu, so name naredile drţave v 

podsaharski Afriki. Neprijetno me je presenetilo 

zlasti dejstvo, da velika večina ljudi, ki ţivi v 

»revščini« zgolj čaka na boljše čase in pomoč 

domnevno bogatih »belcev«, pri tem pa se bolj 

ali manj smilijo sami sebi. Sočasno pa v enakem 

okolju lahko vidiš, kaj vse je mogoče doseči 

tudi v »ekonomsko neprijaznem« okolju zgolj s 

kančkom samoiniciativnosti in predanim delom. 

Vsi vemo, da so finančni prilivi v visokem 

šolstvu vedno manjši. Se to pozna pri 

opravljanju dolžnosti profesorja? Kaj pa pri 

raziskovalnem delu?  



10  

 

Dolţnosti visokošolskih učiteljev z 

zmanjšanjem finančnih prilivov ostajajo 

nespremenjene in se bodo po nekaterih 

napovedih v prihodnje celo povečale. Je pa ob 

nadaljnjem zmanjševanju finančnih sredstev in 

preobremenjevanju verjetno vprašljiva 

motiviranost visokošolskih delavcev. 

Raziskovalno delo zaradi omejevanja sredstev 

posledice ţe čuti in upam, da bodo politiki kljub 

teţkim časom prav v vzpodbujanju 

izobraţevanja in raziskovalnega dela prepoznali 

potencial za boljšo prihodnost. 

Slišali smo tudi, da trenirate boks. 

Boks je le malce bolj dinamična oblika 

rekreacije, s katero pa sem se pričel ukvarjati 

povsem po naključju, saj dolgo časa nisem bil 

naklonjen borilnim športom. Omenil bi tudi, da 

pri omenjenem športu ne gre za potrebo po 

sproščanju nakopičenih frustracij ali negativne 

agresije, kot bi morda lahko kdo pomislil ;). 

Imate še kakšne druge konjičke? Kaj pa 

domače živali? 

Za druge konjičke ţal nimam časa in tudi moja 

domača ţival - ptičji pajek, ki sem ga dobil v 

dar od diplomanta, je dejansko »sluţbena 

ţival«, saj prebiva v terariju v mojem kabinetu... 

Na splošno se pozna, da svoje delo jemljete 

resno. Ste tudi kot študent tako resno jemali 

študijske obveznosti? 

Bil sem resen in »zagrizen« študent, pa čeprav 

rezultati (zlasti v niţjih letnikih) morda niso 

vedno odraţali vse moje vneme in resnosti 

pristopa k študiju .  

Kakšna pa je bila druga stran vašega 

»študentskega življenja«? 

Enako »resna in dosledna«. Torej, ko so bile 

študijske stvari nekako »pod streho« sem si 

vedno znal vzeti čas tudi za študentsko ţivljenje 

v lepšem pomenu besede. Nekateri podvigi iz 

študijskih let naše generacije (kot je bilo na 

primer darilo v obliki ţivega predstavnika 

druţine Suide, ki sem ga prejel s strani 

študijskih kolegov ob zagovoru diplomskega 

dela in je s svojim glasnim cviljenjem 

nedvomno motil pedagoški proces na Oddelku) 

pa po pričevanju sodelavcev še vedno kroţijo 

kot anekdote. 

Bi za zaključek še kaj dodali, povedali 

bralcem oz. študentom? 

Zaupajte profesorjem in asistentom. Zlasti v teh 

na videz negotovih časih, ko se številne 

generacije počutite ţrtve prehodnih obdobij ob 

prenovah študijskih programov, je tako kot naše 

zaupanje v vaše sposobnosti, potrebno tudi vaše 

zaupanje v izkušnje, znanje in vizijo 

prenavljalcev, saj je kakovosten in konkurenčen 

študij biologije naš skupen interes. 

Najlepša hvala za sodelovanje.  

 

Projekt SloWolf  

Nina Ražen (Ekipa SloWolf) 

 

Predstavitev projekta Slowolf - Varstvo in 

spremljanje varstvenega statusa 

populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji 

(2010-2013)  

Verjetno ste v zadnjem času tudi v medijih 

zasledili projekt SloWolf, še posebej če ste bili 

malo pozorni na biološko tematiko, predvsem v 

povezavi s telemetričnima ovratnicama 

opremljenima volkuljama Tonko in Tio. A 

sledenje volkuljama je bila le ena od več kot 35 

akcij projekta LIFE+SloWolf. Gre za projekt, 

katerega širši cilj je dolgoročno ohranjanje 

populacije volkov, njihovega glavnega plena in 

ţivljenjskih prostorov v Sloveniji, ter 

izboljšanje njihovega sobivanja z ljudmi. S 

svojimi načrtovanimi aktivnostmi se je začel 1. 

januarja 2010 in bo trajal vse do konca leta 2013 
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in je prvi obseţen projekt o volku v Sloveniji. 

Projekt bodo izvajali partnerji Univerza v 

Ljubljani, Zavod za gozdove Slovenije in 

Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni 

razvoj Dinaridov – Dinaricum. Prijavitelj in 

vodja projekta je Skupina za ekologijo ţivali, ki 

deluje na Oddelku za biologijo Biotehniške 

fakultete Univerze v Ljubljani.  

Projektno območje obsega velik del juţne in 

zahodne Slovenije, kjer naj bi bil volk vsaj 

občasno prisoten. Volkovi so naravni plenilci 

prostoţivečih parkljarjev v naših gozdovih. 

Ţivijo v tropih in potrebujejo velik ţivljenjski 

prostor.  

Mnogo pomembnih podrobnosti iz njihovega 

ţivljenja, na primer število ţivali v povprečnem 

tropu, število tropov in velikosti njihovih 

teritorijev pri nas, zaenkrat še spoznavamo. Za 

boljše poznavanje biologije volka v projektu 

redno spremljavo volkove, kamor vključujemo 

tudi lovce in druge prostovoljce, med katerimi 

 

Območje raziskave smo razdelili na območje stalne 
(rdeče) in občasne (zeleno) prisotnosti volka. 
(Slika: arhiv SloWolf) 

vas je veliko tudi študentov biologije. Na terenu 

veliko pripomorete pri ugotavljanju številčnost 

in razširjenost volčjih tropov ter številu in 

velikost njihovih legel, kar ugotavljamo z 

vsakoletno metodo sledenja v snegu in izzivanja 

oglašanja volkov. Kot prostovoljci, mnogi med 

vami ţe sodelujete tudi pri neinvazivnem 

genetskem vzorčenje, s pomočjo katerega lahko 

ocenjujemo  in spremljamo velikost populacije 

in njihovega razmnoţevalnega uspeha. Rabo 

prostora in stopnjo plenjenja volkov 

ugotavljamo s pomočjo volkov opremljenih z 

GPS-GSM ovratnicami. Do sedaj je bilo teh v 

okviru projekta šest - na Primorskem smo sledili 

Brina, Vojka, volkuljo Tonko in Slavca, ki je 

kasneje dispergiral v Italijo, na Kočevsem volka 

Luka in Tio.  

Za ugotavljanje stanja plenilskih vrst volka smo 

v okviru projekta ţe analizirali plensko bazo 

volka in spisali priporočila za upravljanje s 

plenskimi vrstami v Sloveniji. To poznavanje je 

predpogoj za zagotavljanje  ustrezne plenilske 

podlage  za volkove in zmanjševanje morebitnih 

konfliktov tudi med lovci, rejci drobnice in 

volkovi. Za izboljšanje sobivanja ţivinorejcev z 

volkovi smo na podlagi pridobljenih izkušenj 

pripravili priporočila za izobraţevanja 

kmetijskih pospeševalcev. Za izboljšanje dela 

oglednikov škode pripravljamo izobraţevalne 

seminarje, priročnik in dodatno opremo, pri 

določevanju vrste, ki je povzročila škodo, pa 

zagotavljamo tudi pomoč s forenzičnimi 

genetskimi metodami. Analizirajo se plačevanja 

odškodnin. Na nekaterih »vročih točkah« in 

pašnikih, na katerih so bili spopadi 

najpogostejši, se še preizkušajo primeri dobrih 

praks. Ustrezno varovanje z ogradami in 

natrenirani psi za varovanje drobnice, ter 

izobraţevanja  rejcev drobnice ţe kaţejo dobre 

rezultate. Analizirala se je učinkovitost odstrela 

volkov za zmanjševanje škod in obstoječi 

sistemi kmetovanja na območjih pojavljanja 

volka. 

 

Volkulja Tonka, opremljena s telemetrično 
ovratnico za spremljanje volkov. (Foto M. Krofel) 

Del projekta je namenjen raziskavam, da bi 

bolje razumeli odnos različnih interesnih skupin 

in splošne javnosti do volkov v Sloveniji. 
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Izsledki raziskave se  uporabljajo pri 

pripravljanju upravljavskih smernic, hkrati pa so 

tudi kazalnik uspešnosti izobraţevalnih 

dejavnosti projekta. Pripravljen je ţe Akcijski 

načrt za upravljanje z volkom v Sloveniji.  

Zelo pomemben del pri varovanju volka je tudi 

izobraţevanje in ozaveščanje. Redno 

pripravljamo seminarje in izobraţevalna 

predavanja o biologiji volkov, njihovem 

varstvu, proučevanju lovcem, rejcem drobnice, 

prostovoljcem, in širši javnosti. V okviru 

projekta smo izdelali boršure, placate in majice, 

pripravlja se izobraţevalni film o varovanju 

volkov. Da bi se tovrstno znanje vključilo tudi v 

šole, pripravljamo izobraţevalno gradivo in 

seminar za učitelje biologije. Z letnim glasilom 

projekta, izjavami za medije, spletno stranjo, 

obveščevalno listo sproti obveščamo javnost o 

izvedenih in načrtovanih dejavnostih. Boljše 

razumevanje volkov in mirno sobivanje ljudi in 

volkov s čim manjšim številom spopadov bo 

verjetno najboljše zagotovilo za dolgoročno 

ohranitev volkov v Sloveniji. Po drugi strani pa 

volka vse pogosteje razumemo kot simbol 

divjine in neokrnjene narave. Obstoj volkov v 

Sloveniji je odvisen od vrste dejavnikov, ki jih 

bomo v projektu poskušali najprej preučiti, nato 

pa zbrano znanje vključiti v uspešno varstvo in 

upravljanje s to karizmatično veliko zverjo. Pri 

tem nam lahko pomaga vsakdo; nikoli ni 

prepozno za pogled na spletno stran 

www.volkovi.si, pridruţitev prostovoljcem ali 

pa le za širjenje informacij o volkovih v 

Sloveniji. 

Ekipa SloWulf 

 

Seznam 100 najbolj invazivnih 
vrst na svetu 

Manca Velkavrh 

Ko sem našla seznam na Wikipediji, se je 

začelo veselo raziskovanje. Vsekakor se na 

seznamu pojavljajo izredno zanimive vrste 

od gliv, rastlin in žuželk do sesalcev. 

Predstavila bom le nekaj vrst iz tega 

seznama, čeprav so zanimive vse, vsaka na 

svoj način.  

Tudi opisi vrst bi lahko bili širši, saj se za vsako 

skriva zanimiva zgodba, vredna večje 

pozornosti, a je ţe brez tega članek dovolj dolg. 

Seznam je vsekakor lahko dostopen na internetu 

in najbolj radovedni si lahko pregledate vsako 

vrsto posebej in veliko podrobneje. ;) Opisi 

izbranih vrst so urejeni po abecednem redu. 

Acridotherse tristis 

 

Zanimivo je ţe samo dejstvo, da obstajajo tudi 

ptičje invazivke. Ptice so na splošno zelo 

mobilne, pa vendar je očitno, da jih je moral 

človek še bolj razširiti, da je lahko prišlo do 

problemov z njihovo preveliko razširjenostjo. 

Na zgoraj omenjenem seznamu so samo 3 vrste 

ptic. Omenjena vrsta spada v druţino Sturnidae 

(škorci) in je avtohtona v Aziji (juţna Azija, Šri 

Lanka, Japonska, Kitajska, ...).  Danes je zelo 

razširjena v juţni Afriki, Severni Ameriki, 

Bliţnjem vzhodu, Avstraliji, Novi Zelandiji ter 

na številnih pacifiških otokih. V Avstralijo so ga 

zanesli v 17. stol. z namenom uravnavanja 

populacij ţuţelk. Zaradi njegovih vplivov so 

populacije papig, ki so gnezdile v duplinah, na 

vzhodu Avstralije upadle za kar 80%. Vrsta je 

celo predvladala nad drugo pomembno ptičjo 

invazivko, evropskim škorcem (Sturnus 

http://www.volkovi.si/
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vulgaris). V juţni Afriki je pogosta predvsem na 

urbanih površinah, oz. na površinah, kjer so 

prisotni tudi vplivi človeka. Ptica pogosto ubija 

in meče mladiče avtohtonih vrst iz gnezd, ker 

ima močen teritorialen nagon. Na Havajih je 

pripomogla tudi k širjenju rastlinske invazivke, 

Lantana camara, ki je prav tako predstavljena v 

tem članku. 

Boiga irregularis 

 

Kača izvira iz vzhodnih in zahodnih obal 

Avstralije, Papue Nove Gvineje in veliko 

otokov severnozahodne Melanezije. Je razlog za 

večino upadlih populacij ptic na otoku Guam, v 

zahodnem Pacifiku, velike populacije te vrste pa 

so bile najdene tudi na otokih Wake Island, 

Tinian, Rota, Okinawa, Havaji in celo v 

Teksasu, v ZDA. Sodi med goţe in je nočno 

aktivna, ob stiku s človekom pa večinoma 

reagira agresivno. Ker sta strupnika ţlebasta in 

pomaknjena globje v ţrelo, so količine strupa ob 

ugrizu manjše, kar vrsto naredi manj nevarno 

odraslim. Strup je blago nevrotoksičen in 

verjetno tudi citotoksičen ter nevaren otrokom 

predvsem zaradi njihove manjše mase. Vrsta je 

na otok Guam najverjetneje prišla s tovorom 

ladij, vsekakor nenamenoma. Ker je otok glavna 

baza v Pacifiku, je preko ladijskega in zračnega 

prometa zelo povezan z drugimi otoki in 

celinami. Da bi preprečili širitev invazivke, 

imajo za to posebej izurjene pse, ki pregledajo, 

najdejo in in odstranijo ves tovor in plovila, ki 

odrinejo iz otoka. 

 

 

Chromolaena odorata 

 

Avtohtona je v Severni Ameriki, Floridi, Mehiki 

in Karibskih otokih. Prenesli so jo v tropski del 

Azije, zahodno Afriko in nekatere dele 

Avstralije. Spada med košarnice (Asteraceae) in 

so jo nekdaj uvrstili v rod Eupatorium. 

Načeloma jo gojijo kot zdravilno in okrasno 

rastlino, čeprav vsebuje tudi karcinogene 

alkaloide. Uporablja se jo tudi v tradicionalni 

indonezijski medicini. Sok zmletih mladih listov 

pripomore k zdravljenju koţnih ran. Mnoţično 

se pojavlja na poljedelsko obdelani zemlji, 

predvsem pa je problematično pojavljanje v 

zaščitenih deţevnih gozdovih Afrike. Kot da 

sečnja in izkoriščanje teh gozdov nista dovolj 

pereča problema ... 

Cinchona pubescens 

Drevo je avtohtono v centralni in Juţni Ameriki. 

V lubju ima enake snovi kot Cinchona 

officinalis, iz katerih se prideluje prašek kinin, 

znan predvsem kot zdravilo proti malariji. Kljub 

koristnosti, pa je znana tudi kot izredno pogosta 

invazivna vrsta na otoku Santa Cruz, znotraj 

galapaškega otočja, ter na dveh otokih na 

Havajih. Na Galapagosu je postala prevladujoča 

vrsta grmičevja, kjer so prej prevladovale 

grmovnice iz rodu Miconia in zdruţba praproti 

(Pterydophyta) in ostričevk (Cyperaceae). (Kot 

so nekatere vrste iz rodu Miconia ogroţene v 

svojem domačem habitatu, so invazivne na 

drugih otokih. Več si lahko preberete pod točko 

13.) V naravnem parku (Galapagos National 

Park) so razmišljali o omejevanju njenih 

vplivov na različne načine, vendar bi po 

izračunih Darwinove fundacije (Charles Darwin 
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foundation) za kontroliranje te vrste porabili več 

milijonov ameriških dolarjev. 

Coptotermes formosanus 

 

Gre za invazivno vrsto termita, ki ima stabilne 

populacije v juţni Afriki, na Havajih in na 

kontinentalnih področjih ZDA (zabeleţeni v 11 

drţavah) in Šrilanki. Izvira iz juţne Kitajske, 

Tajvana in Japonske. Pravijo jim tudi super 

termiti, saj tvorijo kolonije velike več milijonov 

osebkov, medtem ko kolonije drugih vrst štejejo 

nekaj sto tisoč osebkov. V primerjavi z drugimi 

vrstami termitov imajo neverjetne sposobnosti 

uţivanja lesa. Ena kolonija je zmoţna zauţitja 

400 g lesa na dan, kar lahko pusti posledice 

velikih razseţnosti v treh mesecih. Zaradi teh 

lastnosti vrsta predstavlja resno groţnjo 

infrastrukturi v soseski, kjer se naseli. Poleg 

tega te vrste termita še niso uspeli odstraniti s 

področja, ko se je kolonija enkrat stabilizirala. V 

Ameriki imajo probleme tudi z drugo vrsto 

termita, C. gestroi.  

Dreissena polymorpha  

Trikotničarka ali zebrasta školjka izvira iz 

celinskih voda Evrazije, Črnega morja in 

Kaspijskega jezera. Vzorec ni nujno vedno 

črtast. Večinoma zrastejo v velikosti nohta na 

roki, lahko pa doseţejo tudi 5,1 cm. Invazivne 

so v Severni Ameriki, Veliki Britaniji, na 

Irskem, v Italiji, Španiji in na Švedskem. V 

velika jezera v Severni Ameriki so najverjetneje 

prišle z balastno vodo čezoceanskih ladij. 

 

Školjka lahko poraste celotne površine dokov, 

ladij, čolnov, sider in cevi. Slednje pogosto tudi 

zamašijo, kar povzroča veliko problemov in 

stroškov hidroelektrarnam. S svojo rastjo lahko 

pod sabo zaduši druge vrste školjk. Kjerkoli 

raste, je v vodi potrebno nositi obutev, saj so 

njihove lupine izredno ostre in hitro zareţejo v 

koţo. Verjamejo, da je školjka kriva za številne 

primere ptičjega botulizma ob Velikih jezerih. 

Pri filtriranju so zelo učinkovite, zato se v njih 

nalagajo snovi, zaradi katerih se njihovo 

uţivanje odsvetuje. Poleg tega zaradi učinkovite 

filtracije v vodna telesa pronica več svetlobe, 

kar je povod za uspevanje alg v večjih globinah. 

Euphorbia esula 

Ob pregledovanju imen sem po naključju odprla 

povezavo do te vrste, nakar me je doletelo 

prijetno presenečenje. Neškodljivi mleček sem 

sama letos nabrala na Krasu, na terenu nabiranja 

rastlin za herbarij. Zato je bil šok toliko večji, 

ko sem o rastlini prebrala naslednje.  

V 19. stol. je bila zanešena v ZDA, kjer je zdaj 

splošno razširjena vrsta. Navedena je kot resen 

plevel številnih naravnih parkov in rezervatov 

(of National conservancy) v 11 drţavah ZDA. 

Celo oddelek za agrikulturo v ZDA jo je uvrstil 

na seznam invazivnih vrst. Izpodriva naravno 

vegetacijo v prerijah preko zasenčenja in 

absorbiranja vode in hranil, ki so na razpolago. 

Poleg tega proizvaja toksine, ki onemogočajo 

rast rastlin pod njo. Ko je enkrat prisotna, lahko 

prekrije velika odprta območja. Poleg tega se 

nov poganjek hitro razvije iz majhnih koščkov 
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korenik. Zanimivo je, da so koze odporne proti 

njeni strupenosti, zato jih uporabljajo za redno 

pašo te rastline. Uporabljajo tudi 6 evropskih 

vrst ţuţelk, ki rastlino obţirajo. Sicer učinek ni 

tako hiter kot ob uporabi herbicidov, pa vendar 

je metoda izredno uspešna.  

Gambusia affinis  

 

Ţivi v pritokih, ki se izlivajo v morje (brakično 

okolje), slanih močvirjih in drugih, neslanih 

celinskih vodah. Najbolj ji odgovarjajo tople 

vode (12-29
o
 C), vendar so sposobne zmanjšati 

aktivnost in do neke mere hibernirati tudi v 

hladnejših, kot so naprimer ribniki. Preţivijo 

tudi v izredno slanih habitatih, z malo 

raztopljenega kisika. Avtohtona je na vzhodu in 

jugovzhodu ZDA ter Mehiškem zalivu, zdaj pa 

je splošno razširjena po celem svetu. 

Mednarodo so jo predstavljali kot učinkovito 

plenilko komarjih ličink, ker se poleg rakov 

hrani tudi z različnimi vodnimi ličinkami. Po 

naseljevanju na različnih koncih sveta, se je 

izkazalo, da naredi večjo škodo okolju, kot pa 

populacijam komarjevih ličink, ker so v večini 

primerov ţe avtohtone vrste rib v največji moţni 

meri poskrbele za njihovo odstranitev. 

Gambuzija je znana po napadanju, 

poškodovanju in ubijanju manjših rib zaradi 

svoje agresivnosti. Poročajo o spremenjenih 

zdruţbah rakov, ţuţelk in zooplanktona po 

njenem vnosu. Vseeno pa se je vrsta izkazala pri 

izbrisu malarije iz juţne Rusije, juţne Amerike 

in Ukrajine. V ruskem mestu Sochi ob Črnem 

morju so ji celo postavili spomenik kot ribi, ki 

je izbrisala malarijo. V nekaterih delih 

Kalifornije so jo prodajali tudi kot faktor, ki 

vpliva na zniţanje primerov zahodno nilskega 

virusa (ki se tudi prenaša s komarji) za 

shranjevanje stoječe vode v bazenih. Vsekakor 

je potrebno dobro premisliti o naseljevanju tuje 

vrste v nov habitat, tudi če ima ta na prvi pogled 

nekaj dobrih lastnosti. Zaradi kompleksnosti 

procesov teţko predvidimo vse njene učinke na 

novo okolje. 

Herpestes auropunctatus 

Mungo je bil zanešen na več otokov, z 

namenom uravnavanja populacij podgan in kač. 

Predvsem je bil uspešno naseljen na severno-

vzhodne obale Juţne Amerike in na hrvaško 

obalo. Naselitev je povzročila velik upad 

avtohtonih sesalcev, plazilcev, dvoţivk in 

ptičev. Na otoku Amami-oshima (med 

Tajvanom in Japonsko) so ga naselili leta 1979 

in od takrat je povzročil izumrtje 7 ţivalskih 

vrst. Prenaša lahko virus stekline in bakterijo 

(Leptospira bacterium), ki je povzročitelj 

bolezni leptospiroza. Ta se velikrat konča z 

odpovedjo ledvic ali jeter. Mungo ima raje 

grmovnata in stepska območja kot gozd ter mu 

odgovarja predvsem suho vreme. V deţevnem 

času mu lahko uspeh razmnoţevanja pade na 

ničlo, vendar je na Havajih, kjer so njegove 

populacije zelo goste, začel izkoriščati tudi 

vlaţnejša področja otokov. Njegove prehranske 

navade so bile preučene predvsem na območjih, 

kamor je bila vrsta prinešena in ne v habitatih 

naravne razširjenosti. Po teh raziskavah se 

hranijo z malimi sesalci, ptiči, dvoţivkami, 

plazilci, nevretenčarji in rastlinskim materialom. 

Prehrano seveda prilagajajo glede na območje 

naselitve, kar jim zaradi širokega spektra virov 

očitno ne dela teţav. Študije kaţejo, da so 

nekatere populacije preteţno ţuţkojede, 

medtem ko se druge hranijo predvsem s sadjem. 

Prehranska širina je seveda eden od pogojev za 

invazivni potencial vrste. 

Lantana camara  

Rastlina spada v druţino Verbenaceae, znotraj 

reda Lamiales, kamor spadajo tudi ustnatičeke 

(Lamiaceae). Svetu je bila predstavljena 

predvsem kot okrasna vrsta, zdaj pa je invazivna 

na Filipinih,  Havajih, Avstraliji, Indiji, večini 



16  

 

 

Afrike, ZDA ter na Šrilanki. Izhaja iz območja 

centralne Amerike, Kolumbije, Venezuele, 

Velikih Antilov, Bahamov in Mehike. Po 

vrtovih jo sadimo jo tudi pri nas. Poročali so o 

strupenosti, ki jo občutijo ţivali po njenem 

zauţitju. Pentaciklični triterpenoidi so namreč 

hepato- in fototoksični za ţivali. Zaradi tega je 

ţe prišlo do velikih izgub pašne ţivine v ZDA, 

Juţni Afriki, Indiji, Mehiki in Avstraliji. Da bi 

bile zrele ali nezrele jagode človeku nevarne, še 

niso poročali, vendar so nekatere izjave govorile 

o primerljivosti njenih učinkov z učinki volčje 

češnje ( Atropa belladonna). Snovi v njenih 

listih delujejo bakteriocidno, fungicidno, 

insekticidno in nematicidno (za rastlinske 

gliste). Uporablja se tudi v medicini. Njeno olje 

je dobro za nego izpuščajev, ran in nekaterih 

bolezni. Najučinkoviteje jo širijo ptice z 

zauţitjem plodov in širjenjem semen. Pri 

širjenju ji pomaga tudi invazivna vrsta ptiča 

(Pycnonotus cafer), ki se je prav tako znašel na 

seznamu 100 najbolj invazivnih vrst. Ptič spada 

v druţino Pycnonotidae, (ordo: Passeriformes), 

širi pa tudi invazivno drevo vrste Miconia 

calvescens (opisana pod št. 13). V Indiji rastlina 

plodi celo leto in ugotavljajo, da ima učinek 

celo na populacije ptic. Je odporna proti ognju 

in hitro zraste na poţganih območjih. 

Nadzorovanje te vrste je toliko bolj 

problematično zaradi njene genetske pestrosti. 

Do te je prišlo zaradi večkratnega vnosa in 

posledičnega kriţanja med osebki. Ogroţa 

različne rastlinske vrste v kar 23. različnih 

drţavah. Krivijo jo tudi za izumrtje zelnate 

rastline Linum cratericola na Galapagosu, s 

katero sta bili tekmci za iste vire. Ta vrsta lanu 

se uvršča na seznam kritično ogroţenih vrst. 

Poleg tega, da je v Avstraliji problematična 

vrsta, daje zaščito mnogim vrečarjem, votla 

stebla pa so primerna tudi za gnezdenje ranljive 

avtohtone vrste čebele (rod Exoneura). Sreča v 

nesreči, bi lahko rekli. 

Linepithema humile 

Gre za vrsto mravlje, ki je domorodna v severni 

Argentini, Urugvaju, Paragvaju in juţni 

Braziliji. Kot invazivka se pojavlja na območjih 

z mediteransko klimo v Juţni Afriki, na Novi 

Zelandiji, Japonski, Avstraiji, Havajih, Evropi, 

ZDA in na polinezijskem Velikonočnem otoku, 

prenešena pa je bila nehote. Delavke so velike 

pribl. 3 mm in se lahko prerinejo tudi skozi 

luknjice, velike 1 mm. Prebivališča si urejajo v 

tleh,  reţah zidov, deskah in hlodovini ter celo 

med osebnimi stvarmi in v prebivališčih 

človeka. V naravi oblikujejo plitva prebivališča, 

zasedajo pa tudi globlja, če so ta izpraznjena. 

Revija Insectes Sociaux je leta 2009 objavila 

članek o raziskavi treh kolonij te mravlje v 

Ameriki, Evropi in na Japonskem. V nasprotju s 

prejšnjimi prepričanji so ugotovili, da so te 

kolonije genetsko sorodne. Raziskovali so 

kemično sestavo ogljikovodikov v kutikuli in 

neagresivno vedenje do sorodnikov iz drugih 

dveh kolonij, v primerjavi z agresivnostjo ob 

stiku s kolonijami drugih vrst mravelj. Prišli so 

do ugotovitve, da te tri kolonije v bistvu 

predstavljajo eno samo globalno megakolonijo. 

Raziskovalci so tudi napisali, da je pri 

vzpostavljanju te megakolonije najverjetneje 

pripomogel le človek. Ta vrsta mravlje pogosto 

zamenja večino ali vse vrste domačih vrst. To 

ima lahko, seveda, izjemne negativne učinke na 

celotne ekosisteme, kot recimo na širjenje 

avtohtonih ratslinskih vrst preko avtohtonih vrst 

mravelj. V juţni Kaliforniji so zaradi njihovega 

izginjanja ţe opazili hud upad »trnavih« 

kuščaric iz rodu Phrynosoma (subordo: 

Lacertilia). Ker ta vrsta mravlje rada ustvarja 

kolonije uši, se je povečala tudi škoda na 

pridelkih v kmetijstvu. Število spolno zrelih 

matic je izredno veliko (1 na 1000 delavk), zato 

je uporaba pesticidov daleč od optimalne. 

Uporabljajo se strupi, ki jih mravlje same 
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zanesejo v svoja prebivališča. Tam se zastrupijo 

tudi ostale delavke in matica. Raziskovalci 

univerze Irvine v Kaliforniji so ustvarili snov, 

podobno, a drugačno od tiste po kateri se ta 

vrsta mravlje prepoznava.  Če z njo poškropimo 

nekaj osebkov, jih bodo njihovi sovrstniki sami 

napadli. Ta metoda je lahko učinkovita 

predvsem v povezavi z drugimi. Ţal ta vrsta ni 

edina vrsta invazivne mravlje (Anoplolepis 

gracilipes, Solenopsis invicta, S. papuana, 

Hypoponera opaciceps …). 

Lythrum salicaria 

 

Ta prelepa rastlinica je pri nas avtohtona in 

pogosta na močvirnatih tleh. Gre za navadno 

krvenko (fam. Lythraceae), ki je avtohtona v 

Evropi, Aziji, severnozahodni Afriki in 

jugovzhodni Avstraliji. Ima lepe vijolične 

cvetove. Istočasno so ponavadi razviti 3 različni 

tipi cvetov, kar preprečuje samooprašitev. Ker 

zagotavlja vir hrane čebelam in drugim 

ţuţelkam, ni čudno, da so jo čebelarji prenesli 

na različne dele ZDA. Zdaj je invazivna tudi na 

Novi Zelandiji. Na obeh invadiranih območjih 

je opazen velik negativen vpliv na reke in druge 

vodotoke ter v hitrem upadu biološke pestrosti. 

Rogoz je na takih območjih praktično 

popolnoma izpodrinjen, kar učinkuje tudi na 

ţivljenske kroge dvoţivk in alg. Ena sama 

rastlina lahko proizvede do 3 milijone semen, ki 

se nato širijo z vetrom. Vegetativno se lahko 

mnoţi preko prenašanja delčkov korenik. Ko 

navadna krvenka enkrat vzpostavi sestoj, ga je 

teţko  zredčiti ali odstraniti, pa vendar so našli 

protiuteţ za ta problem. Ugotovili so, da se 5 

vrst hroščev (iz druţin Curculionidae in 

Chrysomelidae) prehranjuje s to rastlino. Ob 

porabi hroščev iz rodu Galerucella (fam. 

Chrysomelidae), ki so avtohtoni v Aziji in 

Evropi, se jo lahko iz območja tudi popolnoma 

odstrani, saj se z njo prehrajujejo larve in odrasli 

osebki. Verjetno bi bilo dobro preučiti tudi vpliv 

teh hroščev na novo okolje. 

Miconia calvescens  

 

Drevo je avtohtono v Mehiki in Centralni ter 

juţni Ameriki. Njeni listi, vijolični na spodnji 

strani, so bili dovolj prepričljivi za prodajo kot 

okrasno rastlino. Danes prekriva več kot 

polovico otoka Tahiti, kjer jo imenujejo tudi 

»zeleni rak«, na Havajih pa ji rečejo »vijolična 

kuga«. Cveti večkrat letno, plodovi pa so hrana 
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ptičem, ki tej rastlini pomagajo pri širjenju. Pri 

razraščanju zasenči podrast pod seboj in tako 

ogroţa endemične vrste in jim grozi z 

izumrtjem. Na Havajih grozi, da bo uničila 

celotne ekosisteme. Tam so jo prvič odkrili leta 

1996 in jo pričeli zaradi njenega slovesa po 

invazivnosti takoj iztrebljati. Lotili so se je z 

izkopavanjem in herbicidi, vendar jim kljub 

trudu celih skupin prostovoljcev še ni uspelo 

dobiti nadzora nad rastlino. Leta 2000 so na 

Tahitiju v naravo spustili brazilsko glivo 

Colletotrichum gloeosporioides, ki je 

monospecifična za to invazivko. Gliva se je 

obdrţala nad nadmorsko višino 1400 m in 

odstranila 47% njene populacije. Zaradi uspeha 

so jo prenesli tudi na Havaje, vendar tam zaradi 

višjih temperatur do upada populacije drevesa ni 

prišlo. 

Salmo trutta 

 

Potočna postrv je znana kot tekmica soški 

postrvi, ker so jo z namenom ribolova vloţili v 

Sočo. Gre za dober primer, ko je neka vrsta v 

določeni drţavi avtohtona, na lokalnem nivoju 

pa ne, zaradi česar ima prav tako negativne 

vplive na novo okolje. Potočna postrv naj bi se 

redko kriţala z drugimi vrstami, a je »soško-

potočna postrv kljub temu« pogosta. Poleg prej 

omenjenega kriţanca obstaja tudi neplodna 

tigrasta postrv, ki nastane ob kriţanju s potočno 

zlatovščico (Salvelinus fontinalis). Ta kriţanec 

ima čudovit vzorec, čeprav bolj spominja na 

leoparda kot na tigra. Potočna postrv je bila z 

enakim namenom kot v Sočo vloţena tudi v 

druga vodna telesa drugod po svetu. Zdaj je 

invazivna v Juţni in Severni Ameriki, Avstraliji, 

na Novi Zelandiji in v mnogih drugih drţavah, 

kot je na primer tudi Butan v juţni Aziji. V 

Severno Ameriko so bile prinešene ţe leta 1883 

in populacije v Velikih jezerih so danes zelo 

močne. Poleg tega da vplivajo na populacije 

avtohtonih vrst rib, je problem tudi v genetski 

pestrosti vrste same. Ta se namreč z 

naseljevanjem v izolirane habitate zmanjšuje in 

določeni genomi te ribe izginjajo.  

Zanimivo je dejstvo, da je nekaj hudih 

invazivnih vrst znanih po ogroţenosti v 

domačem okolju. Na številčnost ogroţenih 

naravnih populacij potočne postrvi na Irskem in 

Škotskem vpliva ceponoţni rakec iz rodu 

Siphonostomatida, ki je kot ektoparazit pogost 

zaradi lososovih farm. Drugod ima vpliv tudi 

invazivna vrsta alge, diatomeja Didyosphenia 

geminata. Neverjetno, kaj vse smo ljudje 

pripravljeni narediti za trnek v vodi in ribo na 

kroţniku. 

Sturnus vulgarus 

 

Škorca lahko pri nas vidimo povsod, le v osrčju 

Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alp ne. 

Avtohton je v večini Evrope z zmernim 

podnebjem in v zahodni Aziji. Populacije, ki so 

v severovzhodni Aziji, se selijo na jug in zahod 

v zimskem času ter na Iberski polotok in v 

severno Afriko. Tam se škorci ne razmnoţujejo, 

vendar le prezimujejo. Ptičica je invazivna v 

Avstraliji, Novi Zelandiji, Argentini, Severni 

Ameriki, na Fidţiju in Karibskih otokih ter v 

Juţni Afriki. Ponavadi poseljuje urbana 

območja, kmetijsko krajino in druga 

antropogena območja. Redkeje poseljuje odprte 

gozdove in grmovnate pokrajine, kot recimo v 
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Avstraliji. Prilagodili so se tudi na obalna 

področja, kjer gnezdijo v klifih in pečinah. 

Zaradi dobre prilagodljivosti uspešno 

poseljujejo habitate od obal do gozdov do 

nadmorske višine 1900 m. Jate škorcev so 

ponavadi mnogoštevilčne in se v zraku 

raztezajo, krčijo in vseskozi spreminjajo obliko, 

zato zgleda, kot da med njimi ni vodilne ptice. 

V prebivališčih se lahko zbere 1,5 mio osebkov.  

Zaradi velikosti jat (500 -150 000 osebkov) in 

številčnosti na prebivališčih ponekod 

povzročajo probleme s svojimi iztrebki. Te 

lahko tvorijo pas, debel 30 cm, ki pod sabo 

zaradi koncentracije določenih snovi ubija celo 

drevesa, v manjših količinah pa so lahko 

koristni kot gnojilo. Iz tega razloga poskušajo 

kmetje ponekod vplivati na premikanje jat in s 

tem enakomerno porazdeliti količino iztrebkov. 

V Avstralijo so ga zanesli z namenom 

zmanjšanja populacij ţuţelčjih škodljivcev, s 

katerimi se škorec hrani. Verjeli so tudi, da bo 

pripomogel pri opraševanju neke vrste lanu 

(Linum usitatissimum). Namesto tega ima 

negativen vpliv na ekonomijo in biodiverziteto. 

Škodo povzroča v sadovnjakih in vinogradih 

(grozdje, breskve, olive, ribez in paradiţnik) ter 

koplje sveţe zraslo ţito. Hranijo se tudi na 

zalogah, namenjenih ţivini, in pri tem ogroţajo 

njeno zdravje. Iztrebki, ki jih pustijo za sabo, 

lahko uničijo vodne zaloge mest in naravnih 

habitatov avstralskega rastlinstva. Poleg tega 

dodatno ogroţa ţe tako ogroţene endemične 

vrste avstralskih ptic. Zelo uspešen je tudi pri 

razširjanju semen in tako razširja številnih 

rastlinskih invazivk (na primer:  Asparagus 

asparagoides). K njegovi uspešnosti pripomore 

tudi agresivnost pri hranjenju in gnezdenju. Leta 

2007 je vlada Zahodne Avstralije namenila 4,9 

avstralskih dolarjev za zmanjšanje njegovih 

populacij. Odrasle osebke so streljali, mlade pa 

lovili z mreţami. Tu hitro dobimo etične 

pomisleke, ki naredijo vsa vprašanja še toliko 

bolj kompleksna. Nove metode se trenutno še 

razvijajo. Po eni izmed njih etiketirajo en sam 

osebek s strupeno snovjo in ta jo zanese naprej v 

svojo jato. Pomagajo si tudi z genetskimi 

raziskavami, da bi laţje razumeli selitve in 

prilive novih populacij. 

Ţe samo nekaj od teh primerov dovolj glasno 

kaţe na posledice invazivnih vrst, ki so 

vsekakor globalne. Lahko si sicer 

predstavljamo, da so te vrste del narave, pa 

vendar so prilagojene na svoje izvorno okolje. 

Spremembe, ki jih prinašajo, so prevelike in 

prehitre, da bi ob njih ostali hladni in pustili, da 

se problemi uredijo »sami od sebe«. Nedvomno 

gre za posledice človekovega delovanja in moje 

mnenje je, da moramo prevzeti to odgovornost 

in poskrbeti za svoje napake. Kakšen bi bil svet, 

če bi pustili, da se zadeva sama razvije do 

konca, sicer ne moremo točno predvideti, lahko 

pa z gotovostjo rečemo, da bi bil vrstno in 

ekološko veliko bolj reven in oropan. Mogoče 

bomo nekega dne ţiveli med mešanico 

nekaterih severnoameriških in azijskih vrst, 

medtem, ko bodo nekatere naše vrste 

prevladovale na drugih delih sveta. To vsekakor 

ni tako nemogoče, kot se lahko ta trenutek zdi. 

Viri: 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_world's_100_wo

rst_invasive_species 

http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/person/11988/Prat

tdocs/65%20van%20Driesche.pdf 

http://www.cabi.org/ISC/Default.aspx?site=144&page=40
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http://www.fao.org/forestry/13375-

06ba52ce294a4e15f8264c42027052db0.pdf 

http://www.fao.org/forestry/13375-

06ba52ce294a4e15f8264c42027052db0.pdf 

http://www.hear.org/  

http://www.iucnredlist.org/details/39141/0 

http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=86&

fr=1&sts=&lang=EN 

http://www.issg.org/database/species/search.asp?st=100ss 

http://www.issg.org/database/species/reference_files/Inva

siveantimpacts.pdf 

http://www.michigan.gov/dnr/0,4570,7-153-

10364_18958-45650--,00.html 

http://www.sms.si.edu/Irlspec/Gambusia_affinis.htm 

*Slike so bile vzete iz portala Wikipedia in si jih društvo 

ne lasti. 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_world's_100_worst_invasive_species
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_world's_100_worst_invasive_species
http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/person/11988/Prattdocs/65%20van%20Driesche.pdf
http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/person/11988/Prattdocs/65%20van%20Driesche.pdf
http://www.cabi.org/ISC/Default.aspx?site=144&page=4066
http://www.cabi.org/ISC/Default.aspx?site=144&page=4066
http://www.fao.org/forestry/13375-06ba52ce294a4e15f8264c42027052db0.pdf
http://www.fao.org/forestry/13375-06ba52ce294a4e15f8264c42027052db0.pdf
http://www.fao.org/forestry/13375-06ba52ce294a4e15f8264c42027052db0.pdf
http://www.fao.org/forestry/13375-06ba52ce294a4e15f8264c42027052db0.pdf
http://www.hear.org/miconiainhawaii/miconiasummarybylll.htm
http://www.iucnredlist.org/details/39141/0
http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=86&fr=1&sts=&lang=EN
http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=86&fr=1&sts=&lang=EN
http://www.issg.org/database/species/search.asp?st=100ss
http://www.issg.org/database/species/reference_files/Invasiveantimpacts.pdf
http://www.issg.org/database/species/reference_files/Invasiveantimpacts.pdf
http://www.michigan.gov/dnr/0,4570,7-153-10364_18958-45650--,00.html
http://www.michigan.gov/dnr/0,4570,7-153-10364_18958-45650--,00.html
http://www.sms.si.edu/Irlspec/Gambusia_affinis.htm
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Šest za ptice pomembnih lokacij 
v Sloveniji 

Blaž Blažič 

Ptice lahko opazujemo povsod. Na 

lastnem vrtu, v parku, ob bližnji vodni 

površini in celo na mestnih ulicah. V 

Sloveniji pa vseeno obstaja kar nekaj 

lokacij, ki se lahko pohvalijo z 

izjemno vrstno pestrostjo in velikim 

številom ptic. Ta območja zajemajo 

pestro paleto habitatnih tipov in se 

nahajajo vse od visokogorskega sveta 

Gorenjske do priobalnih nižin 

Primorske. 

Sam sem se pri pisanju članka omejil na šest 

tovrstnih lokacij, ki bodo deljeno predstavljene 

v dveh zaporednih številkah revije Antirepresor. 

Lokacije so prepoznavne po veliki biotski 

raznovrstnosti in so z ornitološkega stališča 

pomembne kot gnezdišča, preletne točke ali 

prezimovališča številnih redkih in ogroţenih 

vrst ptic. 

 

Cerkniško jezero 

To največje presihajoče jezero v Evropi je med 

ornitologi poznano kot edino gnezdišče 

rjavovratega ponirka (Podiceps grisegena) v 

Sloveniji, ki ga lahko spomladi opazujemo 

predvsem na jugozahodnem delu jezera. Tu 

gnezdijo tudi nekatere redke vrste rac, kot sta 

kostanjevka (Aythya nyroca) in raca ţličarica 

(Anas clypeata). Na vlaţnih traviščih pa lahko 

opazujemo številne rumene pastirice (Motacilla 

flava) in repaljščice (Saxicola rubetra). 

Cerkniško jezero je za opazovalca ptic precej 

zanimivo tudi ponoči. Obseţni poplavni travniki 

nudijo gnezditveni prostor skrivnostnima in 

redkima grahasti (Porzana porzana) in mali 

tukalici (Porzana parva), samce katerih lahko 

poslušamo predvsem v majevskih nočeh. Mesec 

kasneje pa lahko na večernih sprehodih ob 

vlaţnih travnikih juţnega in vzhodnega dela 

prisluhnemo tudi koscu (Crex crex), ki ima tu 

eno večjih populacij v Sloveniji. Območje je za 

številne vrste ptic pomembno tudi kot 

prezimovališče in preletna postaja na 

spomladanski in jesenski selitvi. Potrebno je 

tudi omeniti, da je število opazovanih 

gnezdečih, kot tudi negnezdečih vrst na jezeru 

precej odvisno od višine vode. 

 

Breginjski stol 

Breginjski ali Kobariški Stol je greben, ki leţi 

razpet med Italijo in Slovenijo. Slovenski del se 

na severni strani razteza do doline Soče, na jugu 

pa ga omejuje dolina Nadiţe. S svojimi 

obširnimi travišči predstavlja pomemben 

ţivljenjski prostor za nekatere redke travniške 

vrste ptic. Najprimernejši čas za ornitološki 

obisk se prične v drugi polovici aprila in konča s 

prvo polovico julija. V tem času lahko na 

osamelih skalah juţnih travišč opazujemo  

pojoče samce slegurja (Monticola saxatilis), ki s 

svojo sivomodro glavo in kontrastno oranţnim 

oprsjem predstavljajo eno najbarvitejših ptic 

slovenske ornitofavne. Prostrana travišča 

naseljuje tudi kotorna (Alectoris graeca), redka 

in skrivnostna poljska kura, ki jo bomo najlaţje 

opazili prav v tem delu leta. Ob obisku 

Breginjskega Stola se bomo seznanili tudi s 

številnimi travniškimi vrstami ptic pevk, kot so 

rjavi srakoper (Lanius collurio), repnik 

(Carduelis cannabina), veliki strnad (Millaria 

calandra) in repaljščica (Saxicola rubetra). Ob 

ugodnih termičnih vetrovih pa lahko z nekaj 

sreče opazimo planinskega orla (Aquila 

chrysaetos) ali beloglavega jastreba (Gyps 

fulvus), ki se tu redno pojavljata. 

 

Sečoveljske soline 

Če si bomo za lokacijo opazovanja ptic izbrali 

največje slovenske soline, nas te, ne glede na 

letni čas, prav gotovo ne bodo razočarale. V 

gnezditveni sezoni bomo tu našli ptice, ki ne 

gnezdijo nikjer drugje v Sloveniji. Na nasipih 

med solinskimi polji si svoje gnezdo naredi 

sabljarka (Recurvirostra avosetta), redek črno-

bel pobreţnik, ki je svoje ime dobil po sabljasto 

oblikovanem kljunu.  Razpoke v nasipih nudijo 

ustrezen gnezditveni prostor duplinski kozarki 

(Tadorna tadorna), ki je po anatomskih 

značilnostih nekje med raco in gosjo. Blatni 

poloji pa predstavljajo gnezdišče za redko malo 

čigro (Sternula albifrons). Poleg tega, da so 

Sečoveljske soline edina gnezditvena lokacija za 

zgoraj omenjene vrste pa so pomembne tudi kot 

eno izmed redkih gnezdišč rumenonogega 
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galeba (Larus michahellis), beločelega 

deţevnika (Charadrius alexandrinus), navadne 

čigre (Sterna hirundo) in polojnika (Himantopus 

himantopus). Spomladi in jeseni lahko tu 

opazujemo večje jate pobreţnikov, galebov in 

rac, ki se tu ustavijo na svoji selitveni poti. 

Pozimi pa se bomo v zadnjih solinskih bazenih 

in na morju pred solinami nagledali predvsem 

prezimovajočih vrst, kot so polarni slapniki 

(Gavia arctica), srednji ţagarji (Mergus 

serrator), številne race plovke ter ponirki. 

 

Brezpredmetnost zaključnih 
anket 

Aja Zamolo 

Šolsko leto je pri koncu, razpredelnica 

neopravljenih izpitov je popolnoma 

osiromašena, tisti nad njo pa vsebina dviga 

pokrov. Vse je lepo in prav, bi lahko rekli, a 

preden se dobro konča in še boljše prične, 

smo primorani nekaj svojega dragocenega 

študentskega časa porabiti še za 

izpolnjevanje zaključnih anket. Mnogim črv 

v češnji je nekaterim vendarle češnja brez 

praske. Ocenjevanje na lestvici od 1 do 5 ne 

bi smelo biti v užitek le redkim obsedencem 

z anketami, ampak vsem, ki si želimo 

kvalitetnega pedagoškega dela in vidimo v 

tem (pre)redko priložnost za artikuliranje 

lastnega mnenja. 

Torej, da preidem k stvari - pisal se je nek 

mesec leta 2012, ko sem odpirala ankete po 

predmetih,  

komentarje za katere sem si v glavi sestavila ţe 

na mnogih izjemno dobrih ali pa nevzdrţno 

slabih predavanjih. In ko sem takole tipkala in z 

miško sledila anketam, sem spet, kot ţe leto 

poprej in verjetno tudi pred tem, našla napako. 

In potem se zvrstijo še druge. In mnogo preden 

bi se mukoma prebila do zadnjega predmeta, 

sem ţe (bolj ali manj ihtavo) pisala v referat. 

“Napake v anketah petih predmetov; ponekod 

manjkajo imena, ponekod so zapisani napačni 

predavatelji ali pa jih je več in lahko oceniš le 

enega, včasih so dodana neznana imena, ki ţe 

vsaj dve leti ne predavajo več pri tem predmetu 

ipd.” 

Predvidevam, da so se podobne nepravilnosti 

pojavljale tudi pri anketah ostalih programov in 

letnikov in zdi se mi preprosto pod nivojem, da 

se objavljajo na šis-u nepregledane. Še bolj pa 

me jezi, da nam je na tak skrajno neprimeren 

način odvzeto podajanje povratne informacije 

predavateljem. Seveda sem poprosila za 

razveljavitev anket, saj je predvidoma stvar 

izpolnilo ţe nekaj nadobudnih študentov v ţelji 

po odprtju vpisnega lista oz. uradnem zaključku 

obveznosti letnika. Po zaslugi hitrega in 

prijaznega odgovora je razplet sledil kaj kmalu. 

Od vodje sluţbe za študijske zadeve sem dobila 

prijazno pojasnilo, da je aţuriranje anket 

ve(e)lik zalogaj ob številnih študijskih 

programih. Pare ni pogasilo pojasnilo, da naj bi 

natančne podatke o izvajalcih in predmetih 

posredoval oddelčni referat, ki je med drugim 

prejel informacijo o stanju anket in bo, upam, v 

prihodnje bolj previden. Po treh dneh in treh 

nočeh so se ankete dopolnile, popravile, 

premešale, zamenjale in posodobile, le 

razveljavile se niso. Nič ne de – kar še ni, pa še 

bo - za letos naj jim bo v izziv skupno nizanje 

rezultatov dveh različnih sklopov anket; 

popravljenih in nepopravljenih.  

Sicer pa prvotni namen tega zapisa ni 

opozarjanje na nepravilnosti oddelčnega 

referata, ki dopušča izpolnjevanje napačno 

zastavljenih anket ampak nagovarjanje vseh nas, 

da opozarjamo, govorimo, pišemo, sprašujemo 

in zahtevamo takrat, ko so nam pravice odvzete  

(in tudi pohvalimo, ko je neka stvar dobra - zato  

izkoriščam to priloţnost: hvala za most). Ne 

rečem, da so zaključne (in tudi tiste 

nezaključne) ankete nekaj, kar bi spreminjalo 

svet - če bi bilo temu tako, bi bil naš študijski 

program zastavljen mnogo boljše in bi bila 

predavanja kvalitetnejša. Dejstvo pa je, da 

anketam sami izpodbijamo potencial, če jih ne 

jemljemo resno. Če stvari ne zapišemo, ne 

artikuliramo, ne bodo dosegle nikogar. Seveda 
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gre tudi za način podajanja mnenja, kateremu 

daje močan pečat mentaliteta študentke ali 

študenta, s katero ta obiskuje študij. Ocenjuje 

naj se kvaliteta podajanja znanja in ne 

zahtevnost izpitov in kolokvijev. Kdor misli 

igrati na strune čim laţje pridobljenega naziva, 

se mu mogoče splača pokukat proti jugu Italije, 

kjer se (ţal) da izobrazba še zmeraj kupiti po 

dokaj ugodni ceni in brez kopičenja znanja. 

Mogoče malce optimistično, a vseeno zaupam, 

da so naše besede ali pač tista števila med 1 in 

5, izbrana s premislekom in da pridejo v roke 

tistih, katerim so namenjena - jim včasih rdeče, 

spet drugič zeleno utripajo v obraz. Včasih so 

potrebne majhne spremembe, ki se zgodijo 

spontano, včasih jih moramo izzvati in potem 

dnevi na Večni poti spet tečejo hitreje in brez 

kriţank na kolenih. Včasih se zatikajo v veliki 

predavalnici vedno znova ob ponedeljkih okrog 

enajste. Takrat četudi je negativno mnenje 

zapisano iz leta v leto z istimi črkami ali 

številom in je postavljeno na mizo naslovnika, 

ta še zmeraj ne bo znal ali ţelel prebrati. Takrat 

je treba kamen, ki se je od kdo ve kod prikotalil 

na Večno pot, ali potisnit ob rob ali pa okrog 

njega narediti kroţni promet. Z besedo, s 

primernim pristopom - ker lahko, ker lestvica od 

1 do 5 tudi ni edino sredstvo, s katerim študentje 

razpolagamo. 

Ena žaba je umrla, štiri miši je 
požrla … Ali pojdeš na pogreb? 

Aja Zamolo 

12 milijonov. Začnimo s številkami, ker se 

za take stvari spodobi. Če ne spodobi, pa je 

vsaj primerno. 12 milijonov letno. S 

številkami, ki tudi tistim, ki so si z njim 

skoraj že domači, ne pustijo, da bi jih 

preleteli brez čudnih kontrakcij mišic v 

trebušni votlini. 12 milijonov živali letno je 

uporabljenih v poskusih v Evropski uniji. 

12% od tega v izobraževanju.  

Večinoma se danes govori o ukrepih za dobrobit 

ţivali, na način, da jim brezkompromisno 

odvzamemo vsakršne pravice in zavest. 

Sprejemamo ţe ustvarjeno mentaliteto, ki 

govori o sprejemljivosti “humane” uporabe 

ţivali v “znanstvene” namene. Ampak tudi 

temelje je treba kdaj pa kdaj postavljati pod 

vprašaj. Ne, ne bom pisala o splošnih 

argumentih za ali proti poskusom na ţivalih. O 

tem, kako inducirane bolezni v ţivalih nimajo 

skoraj nič skupnega z boleznimi v človeku, si 

lahko preberete na spletu, na teh straneh tukaj 

pa raje podrobneje poglejmo področje uporabe 

ţivali v izobraţevanju, ki se nas biologov 

najbolj dotika. 

Prepoved vse uporabe nečloveških ţivali v 

znanstveno-raziskovalne namene je (pre)velik 

zalogaj za današnji čas in za razvoj, ki je danes 

od nas zahtevan. Pritiski farmacevtske industrije 

in antropocentričnih tendenc medicine so stalno 

prisotni in preobrat se ne bo zgodil iz danes na 

jutri. A poskusi v izobraţevanju so popolnoma 

drugačna zgodba. Čigavim interesom 

nasprotujemo tukaj? Lastnim? Vzrok trdovratne 

tradicije ţrtvovanja ţivali v izobraţevanju lahko 

kvečjemu pripišemo lastni nezainteresiranosti za 

pravice ţivali (gre torej za pravice nečloveških 

ţivali in ne Homo sapiensa, kot nosilca 

predmeta, ki se mu zdi sprememba učnega 

programa prevelik zalogaj ali pa tistega, ki 

govori o finančnih nezmoţnostih ali 

nefleksibilnosti programov). In da me takoj ne 

Asist. Butala: »Šale na stran! Ne, ne, 

ne smete dati šalov stran, zdej je 

zima.« 

Prof. Blejec: »Povprečje ima vse 

lastnosti teţišča. Zato teţim z njim.« 
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zasujete z argumenti, da če stremimo h kvaliteti 

znanja, potrebujemo praktično delo, začnimo 

raje takole: Obstaja mnogo dobrih alternativ 

poskusom na ţivalih kot so modeli in 

simulatorji, video posnetki, multimedijske 

računalniške simulacije, eksperimentiranje na 

lastnih telesih, eksperimenti na kadavrih ţivali 

iz etičnih virov, klinična praksa, etična in vitro 

tehnologija in še bi lahko naštevala. 

Posluţujemo se jih v tisti nujni meri tudi na 

študiju biologije. Študentje medicine v 

Mariboru se z dejanskimi eksperimenti na 

predkliniki srečujejo zgolj v zgodovinskem 

smislu, v Ljubljani ţal še deloma praktično. V 

večini pa se znanje podaja s poskusi, ki so 

prilagojeni in neinvazivni. V Ljubljani se 

posluţujejo video materiala, ki podrobno 

prikazuje potek eksperimenta, ki je nekoč bil 

izvajan. Profesorji izpostavljajo, da je ponovno 

izvajanje nepotrebno.  

Zahvaljujoč neutrudnim protestom študentov in 

etičnim premislekom zaposlenih v 

izobraţevanju, se vedno več univerz in fakultet 

odloča za etične izobraţevalne metode. Ţal je 

študij biologije tisti, pri katerem se spremembe 

dogajajo najpočasneje. Tudi v primeru, ko je 

študent biologije šel pred sodišče, je le to 

zavrnilo njegovo pravico do zavestnega 

odrekanja poskusom na ţivalih tekom 

izobraţevalnega procesa. Na večini fakultet tako 

še danes študentje, ki zavračajo poskuse na 

ţivalih, ne morejo končati svojega študija, saj 

alternative niso na voljo. Prisotnost na vajah je 

tudi pri nas obvezna, ni pa nam potrebno 

izvajati sekcije, kar je bolj slaba tolaţba.  

Če samo beţno pogledamo, kaj nam obleţi na 

vesti po končanem študiju biologije: nekaj 

razparanih ţab, rak, ki mu najprej odščipnemo 

noge, šele potem glavo (če slepo sledimo 

protokolu, ki temelji na očitni predpostavki, da 

so naši prsti preveč vredni, da bi se najprej lotili 

glave), kak deţevnik, muha, školjka, malo 

morje drugih nevretenčarjev, ki jih zmečemo v 

alkohol, ko zbiramo “material” in še kaj bi se 

našlo. Zdi se nekako vsakdanje ubijati ţivalce s 

hitinastim ogrodjem, ko pa dobimo v roke tiste s 

hrbtenico in velikimi očmi, pa je prvih nekajkrat 

za marsikoga neprijetnih. A s časom stvar 

zvodeni kot zvodenijo poročila ob sedmih 

zvečer. Razsvetljenska iluzija “Več bomo 

vedeli, bolj bomo pametni” ţe dolgo ne deluje 

več. Zakaj vsako leto znova reţemo ţabam 

trebuhe, če je ključen kriterij za pridobitev 

dovoljenja za vključevanje ţivali v 

eksperimente relevantnost rezultatov, ki so iz 

leta v leto enaki? Zakon o zaščiti ţivali 

dovoljuje izvajanje poskusov na ţivalih, vendar 

pod “strogimi pogoji” in le, če ne obstaja 

nobena druga znanstveno zadovoljiva in 

mednarodno priznana alternativna metoda za 

dosego iskanega rezultata, ki bi ne vključevala 

uporabe ţive ţivali. Eksperimente v 

naravoslovnem izobraţevanju zakonodaja 

tolerira, a to še ne pomeni, da so etično 

sprejemljivi. Alternative obstajajo. Dober 

primer prakse je InterNICHE (Mednarodna 

mreţa za humano izobraţevanje), ki je s 

sofinanciranjem opreme za metode poučevanja 

brez uporabe ţivali, v Vzhodni Evropi rešila 

skoraj trideset tisoč ţivali. Ta projekt potrjuje, 

da gibanje proti eksperimentom na ţivalih noče 

preprečiti znanstvenikom poti do novih dognanj, 

temveč jih vzpodbuja, da uporabljajo 

alternativne metode, ki ne zahtevajo ţrtev. 

Še pred letom dni sem, sicer s cmokom v grlu - 

kar ni dovolj dober razlog za tišino, prebrodila 

skozi vaje iz zoofiziologije. Telesa so 

fascinantna stvar, vso kroţenje, zanke, sistemi. 

Ampak kdo od nas se zaveda, da tisto pred nami 

ni objekt opazovanja, ampak subjekt? Ne, ne 

govorim o subjektivnosti - pravice so objektivna 

stvar, ki se jo da spravit na papir in v protokole 

in prav tako ne govorim o sentimentalnosti. Naš 

potencial za moralni premislek je dotolčen ţe s 

samim vokabularjem, ki se je razvil v 

laboratorijski biologiji in ki z ţivalmi upravlja 

kot z materialom, kar nam ne daje manevrskega 

prostora, da bi se dokopali do teze, da ima tudi 

ta tako imenovani material, svoje pravice. Kdo 

ni na računalnikih v vajalnici bral maile in 

skrivaj grizljal sendvič ali oreščke čakajoč, da 

bo konec vaj? A se res ne zavedamo industrije 

in tradicije, ki stoji za vsem tem, da lahko mi 

neprisotno sedimo v vajalnicah in brskamo po 
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telesih, štejemo noge in vbrizgavamo različne 

zvarke? Ne vemo, da za nas in naše znanje v 

nekem laboratoriju producirajo poskusne ţivali, 

da bomo lahko pogledali vanje? Kako je lahko 

preprosto izobraţevanje dobilo tolikšne 

razseţnosti bizarnega? 

“Ljubezen do ţivali” se torej ţal vedno izkaţe 

kot klavrn razlog za študij biologije. Kaj kmalu 

o tem, kako radi imamo ţivali, govorijo samo še 

naše babice. Mi pa se sicer tekom študija 

neprenehoma srečujemo z ţivalmi; tistimi ki 

dihajo in tistimi, ki ne, pa tudi takimi, ki dihajo 

z odprtim prsnim košem. In vse to brez enega 

samega predavanja o moralnem ozadju, o 

razgovorih, različnih pogledih. Rečeno nam je 

le, naj ne bomo preobčutljivi in naj ne pošiljamo 

slikovnih materialov zaščitnikom ţivali. Kaj pa 

dejanska izobrazba s tega področja? V lanskem 

letu se je prof. Jasna Štrus dotaknila tega 

področja, ko je organizirala gostujoče 

predavanje prof. Tomca s Fakultete za druţbene 

vede, ki je spregovoril o bioetiki kot stalni 

spremljevalki razvoja naravoslovja in 

tehnologije, strokovno in objektivno, kar je 

seveda osnova za dobro diskusijo. Predmet 

bioetika je del obveznega izobraţevanja 

biotehnologov, ne bi pa smel manjkati v 

programih biologije, medicine, veterine, 

zootehike – v vseh izobraţevalnih programih, 

kjer je eksperimentiranje na ţivalih po sedaj 

veljavni zakonodaji v Sloveniji še dovoljeno. 

Večen problem tako naravoslovja kot tudi 

druţboslovja je nepovezovanje. Če pa ţe pride 

do povezav, so te pogosto nesmiselne in 

prisilne. Na primer v Komisiji za medicinsko 

etiko poleg doktorjev medicine drţi stolček še 

teolog. Ne bom sodila, če gre za subtilni korak 

rekatolizacije ali ne, sem pa prepričana, da ima 

sociolog širši pogled, ki je tukaj še kako 

potreben. 

Etično sporni poskusi največkrat sovpadajo s 

trenutkom, ko znanost postane sama sebi v 

namen, še večkrat pa se eksperimenti 

zakamuflirajo v antropocentrično tendenco k 

dobrobiti človeka. Ne oporekam - z mnogimi 

poskusi na ţivalih smo prišli do danes 

nepogrešljivih dognanj, a ta dognanja so stvar 

preteklega znanstveno-raziskovalnega procesa. 

Danes lahko razmišljamo širše. Znanost pa na 

neki točki še vedno odrinja vse moralno-etične 

premisleke in se zdi samozadostna z lastnimi 

miselnimi konstrukti v obliki navodil, opisov 

postopkov in metod, izmed katerih mnogi 

izhajajo iz tradicije ali nevolje po spremembi. 

Vsak posameznik bi naj svoja dejanja presojal 

sam in ne dopuščal, da v njegovem imenu 

odgovarjajo drugi. Kolikor je škodljivo slepo 

zaupanje v religijo, se mu danes pridruţuje tudi 

vera v znanost. 

Bolj kot filozofskih načel se strokovnjaki 

seveda posluţujejo izoblikovanih kriterijev 

varstva ţivali, katere je v Sloveniji večinoma 

uredila in zapisala Etična komisija. Ta sestoji iz 

strokovnjakov veterinarske, medicinske, 

biološke, farmacevtske in zootehnične stroke, ki 

si lahko tako rekoč sodijo sami. Vsa zakonodaja 

stremi zgolj k dobrobiti ţivali, na primer k 

izboljšanju pogojev bivanja laboratorijskih 

ţivali (določuje minimalni prostor za miši na 

pičlih 13x14 centimetrov), in ne k celoviti 

prepovedi eksperimentov. Eno izmed najbolj 

znanih splošnih bioetičnih načel, ki sicer kaţe v 

pravo smer in ki bi naj bilo nekakšna osnova 

ustvarjene zakonodaje po svetu, je “3R” načelo 

(replacement, reduction, refinement). Če bi to 

načelo drţalo tudi za eksperimente na ţivalih v 

izobraţevanje, bi ţe pri prvem “R” opustili vse 

poskuse. 

Na kratko samo še poglejmo razlago terminov, 

ki jih zasledimo v uradnih dokumentih. Poskus 

je definiran kot vsaka uporaba ţivali za 

poskusne ali druge znanstvene namene, ki ji 

lahko povzroči bolečino (stopnja vboda igle), 

trpljenje ali smrt. Zanj ne štejejo neboleče 

metode usmrtitve ali označevanje ţivali. Za 

povzročanje trpljenja, ki je teţje ovrednoteno, 

pa so našteti dejavniki, ki ga lahko izzovejo. 

Med te dejavnike sodijo poleg bolečine še 

stiska, strah, povzročanje degeneracij, hiranja 

ali zbolevanja, tudi čezmerno in nepotrebno 

vznemirjanje ţivali (kje se torej poskus začne?). 

Skupaj z definicijami so se razvile metode 

objektivizacije poskusov, testi, ki ocenjujejo 

relevantnost in nujnost poskusov, a so še zmeraj 



 25 

 

omejeni na “višje razvite organizme”; 

vretenčarje in mehkuţce. Pa ostali nam manj 

podobni organizmi? Ne občutijo bolečine, se ne 

zavedajo? Ta nesigurnost okrog povsem 

fizioloških zakonitosti o sistemih za zaznavanje 

bolečine oblikuje oblak vprašanj, ki se jim 

vztrajno izmikamo, saj nas spravljajo v 

nelagodje.  

Znanje o zavesti ţivali je izrednega pomena za 

aplikacijo v sodbah o njihovih pravicah. 

Miselnost o zavesti in poloţaju nečloveških 

ţivali nasploh se spreminja ţe vse od Galena pa 

preko današnjih dni, ko se naša vrsta smatra za 

razumnejšo. Četudi ne moremo govoriti o etiki 

kot o znanosti, je etično utemeljevanje še kako 

mogoče. Nekaterim je za priznavanje pravic 

ţivalim zadosten osnoven argument, da ima 

vsaka ţival lasten interes po izogibanju bolečini 

in trpljenju in da bi bilo te interese potrebno 

upoštevati. Spet drugim te “splošne” trditve ne 

dajejo dovolj trdne podlage za siguren korak. 

Nedavno je v Cambridge-u potekala konferenca 

na temo zavesti pri človeku in nečloveških 

ţivalih. Skupina strokovnjakov s področja 

nevroznanosti je na znanstvenem posvetu 

predstavila Deklaracijo o zavesti (dostopna na 

spletu, a ţal zasnovana na izsledkih raziskav, ki 

bazirajo na poskusih na ţivalih), v kateri 

sporočajo, da ljudje niso edine ţivali, ki so 

sposobne zavestnih in čustvenih doţivljanj. 

Tudi ostale ţivali imajo namreč 

nevroanatomsko, nevrokemično in 

nevrofiziološko podlago zavestnih stanj, 

vključno z zmoţnostjo namernega vedênja. 

Nevrološka podlaga zavesti torej ni edinstvena 

za človeka in je prisotna tudi pri ostalih ţivali, 

vključno s sesalci, ptiči ter mnogimi drugimi, na 

primer hobotnicami. 

Tudi za skeptike so torej nekatere ţivali z 

novejšimi dognanji uradno dobile zavest. 

Razlog za neenakost torej ne more biti več 

pomanjkanje le te. “Izmi” (rasizem, nacizem, 

speciesizem, ...) niso nič drugega kot poskus, da 

bi neko kategorijo bitij zaprli v esencialistično 

definicijo. Neenakost je nadgradnja. Dati 

prednost ţivljenju nekega bitja preprosto zato, 

ker je pripadnik naše vrste, bi nas lahko 

izenačilo z rasisti, ki dajejo prednost 

pripadnikom svoje rase, a vendar je to splošna 

razširjena praksa, ki ji pravimo speciesizem. 

Res je, da izraz "ţival" - tudi v zoţenem 

pomenu "nečloveška ţival" - obsega preveč 

raznolik nabor ţivljenj, da bi lahko obveljalo 

eno načelo, kljub temu pa ima vsaka ţival 

(tokrat seveda s človekom vred) enake osnovne 

pravice do ţivljenja, do svobode brez da si jo 

nekdo lasti. 

“Če dolgo časa ne pomisliš, da je nekaj 

narobe, se nekako navadiš misliti, da je 

prav.”  Thomas Paine 

Ţe od otroštva so nam ţivali predstavljene kot 

objekti, z izjemo tistih, ki mahajo z repom, ko 

so vesele (ali ko jim kaj ni prav). In če se 

vrnemo k tistim 12 milijonom – gre torej za 12 

milijonov miši, podgan, zajcev, mačk, psov, 

opic,... ki preţivijo svoje ţivljenje v 

laboratorijskih prostorih in so na svetu le z 

namenom sluţiti človeku kot orodje znanosti. V 

Sloveniji je bilo pred sedmimi leti v poskusih 

uporabljenih skoraj 12 tisoč ţivali, kljub temu 

da 90% ljudi meni, da ţivalim ne bi smeli 

povzročati nepotrebnega trpljenja. Moralna 

shizofrenija je diagnoza skoraj slehernega 

Zemljana; govoriti eno, delati nekaj povsem 

drugega. Enako shizofreno bi bilo govoriti, da 

poskusi na ţivalih niso doprinesli k izboljšanju 

zdravstva, prehrane in podobnega – so, a danes 

so časi, ko jih za razvoj ne potrebujemo več. 

Vem - potreben je velik preobrat v miselnosti, v 

sistemu, a še pred tem je potreben preskok v 

naših glavah. Ne govorim o tem, da je naša 

osnovna dolţnost do ţivali sočutnost, 

sentimentalnost ali hipijevsko zahtevanje 

osvoboditve vseh ţivali v ujetništvu, ampak 

pravičnost. Je znanost res še prešibka za 

oblikovanje dobrih alternativnih poti? Se bodo 

ţivljenja še naprej začenjala in končevala v 

laboratorijih? 
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Strokovna ekskurzija v 
Kostariko 

Maja Četojevič 

Naše osemnajstdnevno potepanje po 

tej čudovito zeleni srednjeameriški 

državi se začne ob polnoči, 19. 

januarja 2012, z vožnjo do Münchna. 

Večina nas pot prespi in se sploh ne 

zaveda vsesplošnega snežnega 

viharja, ki divja po poti. Z mislimi 

smo že na tropskih počitnicah …  

Naše letalo ob 9:40 vzleti proti Atlanti (ZDA). 

Let traja nekje 11 ur, ki na srečo minejo kot bi 

trenil. V Atlanti moramo čakati še 3 ure na 

letalo, ki nas odpelje do kostariške prestolnice 

San José. Ko končno prispemo v Kostariko, je 

ura 23:00. Pred vhodom na letališče nas z 

avtobusom pričaka dr. Werner Hubert, avstrijski 

botanik, ki tako postane naš vodič, varuška in 

zaupnik za naslednje slabe tri tedne. Končno se 

odpeljemo do našega prenočišča , saj  po 

petindvajsetih urah brez spanca ţe skoraj stoje 

spimo. 

 

Sadna tržnica v Cartagu (foto: Nina 

Zupanič)  

V naslednjih dveh dneh smo na poti med San 

José-jem in La Gambo, ki je naša ciljna 

destinacija.  Spoznamo nacionalno jed, t.i. pinto, 

ki jo sestavljata popečen riţ in črn fiţol (ne 

vemo pa še, da bo na jedilniku prav vsak dan). 

Je del tipičnega kostariškega zajtrka poleg 

popečenega kruha, jajc in ogromnih količin 

sadja. Od sadja  nas posebej  navdušita 

guanabana in plod pasjonke, ki res nimata 

posebno privlačnega videza, okus pa je 

boţanski. Tudi mango in ananas imata tam 

popolnoma drugačen, boljši okus, da o bananah 

(majhnih, velikih, rdečih, zelenih) sploh ne 

govorim!  

 

Piña                               (foto: Nina Zupanič)  

Obiščemo vulkan Irazú, ki se dviga nad bivšo 

kostariško prestolnico Cartago, kjer se po 

sestopu z vulkana tudi ustavimo in obiščemo 

trţnico. Poskusimo skoraj vsak sadeţ (papajo, 

mango, guanabano, mali in veliki avokado, 

mangustin, pasijonkoa …) ter si ogledamo še 

nekatere druge sadeţe, ki so tako ali drugače 

pomembni za tamkajšnje ljudi (npr. maniok, 

noni – zdravilen sadeţ).  

»Ţelvina jajca je sicer prepovedano 

nabirati, prodajati ali kakorkoli 

posedovati, vendar jih na trţnicah 

dobiš brez večjih teţav.« 

Poleg ribje specialitete seviche, surovih morskih 

sadeţev, močno začinjenih s koriandrom, 

poskusijo nekateri tudi surova ţelvja jajca, ki jih 

je sicer prepovedano nabirati, prodajati ali 

kakorkoli posedovati (če nisi ravno dobrodelna 

organizacija in je tvoj namen zavarovati obstoj 

vrste), ampak jih na trţnicah dobiš brez večjih 

teţav.  

Spimo pod vrhom Cerro de la Muerte, t.i. vrhom 

smrti, na 3100m nadmorske višine. Nekateri 

skoraj zmrznemo, tako zaradi pomanjkanja 

tople vode kot tudi zaradi pomanjkanja odej ali  
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kakršnega koli gretja – zunaj je okoli 5°C. Po 

bolj ali manj prespani noči, zadekani kot ninje, 

plezamo na manjši hrib ob 4:30 zjutraj, da bi 

občudovali sončni vzhod.  

 

Sončni vzhod na dobrih 3000 m (foto: Nina 

Zupanič)  

Po sončnem vzhodu podrobneje spoznamo 

tropski visokogorski ekosistem paramo, 

poiščemo visokogorskega kuščarja in nato 

odrinemo na zajtrk v park Mirador de Quetzal. 

Poskusimo se tudi v iskanju tega prelepega 

kvecala, ki je nacionalni ptič Kostarike, a 

neuspešno. Ujamemo le njegov obris v preletu 

in slišimo pesem. Ker pa smo pravzaprav na 

botanični odpravi (oz. tako pravi Werner), 

razlag o številnih različnih rastlinskih vrstah ne 

manjka. 

Voţnja po Interamericani nas poduči, da 

počasni vedno spusti naprej hitrejšega in da 

znakov, semaforjev in označb na cesti ni 

potrebno zares upoštevati. Ko nam do cilja 

manjka samo še slabih 20 kilometrov, nam poči 

guma – Murphy je res vsepovsod. Počakamo 

našega voznika, da gumo zamenja in nato dve 

uri kasneje končno prispemo v vas La Gamba, 

na tropsko postajo La Gamba oz. uradno 

Tropenstation La Gamba.  

Naslednji teden dni spoznavamo tropsko postajo 

in njeno okolico – bliţnjo, pa tudi tisto daljno. 

Vstajamo zgodaj zjutraj v meglo in deţ, 

popoldan pa je praviloma sončen in vroč. Vsak 

dan je drugačen: obiščemo prikupnega starega 

domačina, ki nam zapoje in zaigra na svojo 

kitaro; prečudovit slap pod katerim se tudi 

kopamo in poiščemo ptiča, ki je v angleščini 

znan kot »Moonwalking Mannequin« oz. 

»Manakin bird« - to pa zato, ker njegov ples 

spominja na ples Michaela Jacksona. 

 

Orange-collored manakin in red-capped 

manakin (foto: Katja Šporar)  

Podamo se na šesturni pohod do pacifiške obale, 

na katerem, ob navdušenem predavanju 

Wernerja, spoznavamo ekologijo tropskega 

deţevnega gozda. Poskusimo zanimiv  t.i. 

čudeţni sadeţ oz »miracle fruit«, ki blokira 

okušalne receptorje za kislo – in tudi limona 

ima lahko prečudovit sladek okus! 
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»Počasni vedno spusti naprej 

hitrejšega,  znakov, semaforjev in 

označb na cesti pa  ni potrebno 

zares upoštevati.« 

Obiščemo mangrove z ladjico, nekateri se 

okopamo v prijetno blatnem kanalu in plezamo 

po koreninah mangrov, nasedemo v plitvem 

kanalu,  plujemo z delfinjo druţbo ob boku in 

ne nazadnje zmotimo še druţino kapucink pri 

večerji (in v zameno dobimo veliko jeznega 

vpitja in metanja palic proti naši ladjici).  

Odpravimo se tudi na krajši pohod do jame, ki 

pa prav nič ne spominja na sprehod, saj gazimo 

po zaraščeni praproti, ki je višja od nas, jama pa 

se izkaţe za zelo plitko in polno gvana – zato 

vsi razen prof. Sketa in netopirskih navdušencev 

ostanemo lepo pred vhodom vanjo.  

 

Med mangrovami                      (foto: Nina Zupanič) 

En dan gremo tudi na pohod navzgor po toku 

bliţnje reke Sardinal, ki zahteva kar veliko 

energije in iznajdljivosti, saj so nekateri deli 

hitro tekoči, spet drugi globoki čez pas – na 

koncu pa se zasluţeno okopamo v tolmunu pod 

slapom.  

Tekom tedna spoznamo mnogo rastlin in ţivali. 

Slednje nas malo bolj zanima, čeprav se Werner 

nadvse trudi, da bi bili zainteresirani za njegova 

drevesa. Seveda se vseeno naučimo prepoznati 

glavne tropske druţine: Melastomataceae, 

Heliconiaceae, Orchidaceae in Rubiaceae, pa še 

bi lahko naštevala. Od ţivali so naši zvesti 

sosedje koatiji, agoutiji, veverice, iguane, 

kajmani, ţabe in mnogo pisanih ptičev. 

 

 

Po reki navzgor                            (foto: Nina Zupanič) 

Na enem od pohodov nam uspe videti tudi eno 

izmed t.i.  »poison dart frogs« iz rodu 

Dendrobates, ki je na tem območju redka in je 

niso videli ţe nekaj let.  

Da pa ne bi imeli občutka, da ni bilo nobenih 

kač, naj povem, da so nas redno obiskovale – 

tudi tiste smrtonosne iz druţine gadov. Najbolj 

smo pazili, da ne bi po nesreči pohodili 

Bothrops asper, kače, ki nas je kar nekajkrat 

mirno čakala ob robu poti, po kateri smo redno 

hodili. Neprecenljivo! 

V naslednjih petih dneh obiščemo še t.i. »Fruit 

garden«, v lasti ameriškega »gringa« (gringo = 

španski slengovski izraz za tujca oz. 

Američana), ki trdi, da ima zdravilo za vsako 

bolezen – njegovo zdravilo za razpokano koţo 

na petah je: jej ananas in sir vsako jutro 10 dni 

in stanje se bo izboljšalo. Peš obiščemo tudi 

slabih 8 km oddaljen Golfito, kjer naletimo na 

mnoţico domačinov, ki opazuje dogajanje na 
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ladji, zasidrani v zalivu. Povedo nam, da je 

policija zasegla kar 2 toni kokaina, 

pretihotapljenega iz bliţnje Kolumbije (številka 

se nam sicer zdi kar malo previsoka).  

Na voljo dobimo tudi tri dni za aktivnosti po 

izbiri. Nekateri odidejo na plazilski teren, drugi 

odskačejo za metulji, spet tretji za kolibriji in 

četrti odidejo opazovat manakina in njegov ples.  

 

Etlingera elatior ali "roža iz porcelana (foto: Nina 

Zupanič) 

 

Tukanska ljubezen                      (foto: Nina Zupanič) 

 

 Bothrops asper                           (foto: Tina Mesarič) 

 

 

Agalychnis callidryas                  (foto: Nina Zupanič) 

 

 

 

Kolibri                                             (foto: Nina Zupanič) 
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Na poti                                            (foto: Nina Zupanič) 

 

Passiflora vitifolia                       (foto: Nina Zupanič) 

 

Triprsti lenivec                             (foto: Primož Gams) 

Zadnji večer domačini v La Gambi v lokalnem 

baru organizirajo karaoke in zabavo samo za 

nas. Spijemo ogromne količine ruma, ki mu tam 

rečejo kar »ron« in nima nič skupnega s tem 

rumom, ki ga poznamo mi,  in odpojemo ter 

odplešemo zadnje pesmi v slovo. Nekaj pa o 

Kostaričanih drţi kot pribito – znajo se zabavati 

in fantje znajo plesati! Salsa!  

La Gambo zapustimo s teţkim srcem. 

Odpeljemo se na posest Baru, ki leţi severneje  

ob pacifiški obali in je precej turistična. Tam 

uţivamo na neskončni peščeni plaţi, dveh 

čudovito pisanih sončnih zahodih in večernih 

kopanjih v morju in v bazenu. Občudujemo 

lenivce, bele čaplje in metulje monarhe ter tisto 

pravo pasijonko (Passiflora vitifolia), ki je 

postala simbol španskih misijonarjev v 15. in 

16. stoletju.  

Dan pred odhodom v Slovenijo se odpeljemo 

nazaj v San José, kjer se sprehodimo še po 

lokalni trţnici s spominki, po centru mesta in 

večerjamo v tipični restavraciji - ko plačaš, na 

blagajni poveš številko mize in plačaš le tisto 

kar si ti pojedel. Posledica tega je kilometrska 

vrsta in ţivčni taksisti, ki te čakajo pred 

vhodom, da te odpeljejo nazaj do prenočišča.   

Na letu iz Atlante uţivamo kot v prvem razredu, 

saj je letalo prazno in vsak ima vsaj dva sedeţa 

samo zase. Priletimo v zaledeneli München in 

čaka nas še eno presenečenje: sredi poti na 

letališče se je našemu avtobusu pokvarilo gretje. 

Nazaj proti Ljubljani se zato peljemo z 

avtobusom brez gretja in »uţivamo« pri -15°C – 

še ena neprecenljiva stvar! V Tivoli  

prispemo premraţeni in izčrpani, ampak 

bogatejši za eno prečudovito izkušnjo – doţiveli 

smo Kostariko, njene rastline, ţivali in ljudi, ki 

so taki kot pravijo: sproščeni, veseli in 

gostoljubni. ;) 

¡Pura Vida! 

 

 

Jezna kapucinka                           (foto: Nina Zupanič) 
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Nacionalni park Komodo, dom 
največjih kuščarjev na svetu 

Nina Zupanič 

Nacionalni park Komodo obsega tri večje in 

26 manjših otočkov vulkanskega nastanka, 

ki ležijo skorajda v centru indonezijskega 

arhipelaga. V sušnem obdobju rjavo, v času 

monsunskega dežja pa zeleno obarvani 

hribčki se ob morju končujejo z belimi 

peščenimi plažami, pod vodno gladino pa 

nadaljujejo v pisane koralne grebene, 

polne življenja tisočih barv in oblik.  

 

Otočki nacionalnega parka Komodo (foto: Nina 

Zupanič) 

Podvodni svet Komoda velja za enega vrstno 

najbogatejših podvodnih ekosistemov na svetu, 

zato ni čudno, da vsako leto privabi številne 

potapljače od blizu in daleč. Biologi, za katere 

nacionalni park predstavlja neusahljivi vir novih 

odkritij, so na koralnih grebenih našteli kar 260 

različni vrst koral, 70 vrst spuţev, več kot 1000 

vrst rib, potapljače pa najbolj navdušujejo 

morski psi, mante, delfini, kiti, morske krave in 

ţelve, ki jih privabi obilica hrane. Razlog za 

tako raznovrstno floro in favno je stik toplih 

»Skati, orjaške morske zvezde, 

morski konjički in pisane sipe se 

skrivajo v plitvinah, ki jih je moč 

odkrivati le z masko in dihalko.« 

in hladnih morskih tokov, ki na tem območju 

ustvarjajo idealne pogoje za raznoliko podvodno 

ţivljenje. Za vpogled v podvodni svet 

potapljaška oprema sploh ni tako nujna, saj se 

koralni grebeni začnejo vsega nekaj metrov od  

obale in le kakšen meter pod vodno gladino. 
Skati, orjaške morske zvezde, morski konjički 

in pisane sipe se skrivajo v plitvinah, ki jih je 

moč odkrivati le z masko in dihalko. 

Edino resno nevarnost med potapljanjem 

predstavljajo izredno močni morski tokovi, ki 

te, ne da bi se tega sploh zavedal, zanesejo na 

drugi konec zaliva ali pa, z malo manj sreče, na 

odprto morje.     

 

Pod vodo se nam odpre pogled na pravo morsko 

džunglo (foto: Nina Zupanič) 

 

Modra morska zvezda je pogosta prebivalka 

koralnih grebenov (foto: Nina Zupanič) 

Kopenska favna je po številu vrst v primerjavi z 

morsko zares revna, vendar zato nič manj 

zanimiva. Od vsega skupaj sedmih vrst sesalcev 

je najzanimivejša endemična floreška orjaška 

podgana, ki je bila odkrita šele leta 2007 in 

lahko skupaj z repom v dolţino meri tudi več 

kot 1 meter. Posebno pozornost znanstvenikov 

je ţe več kot 150 let nazaj pritegnilo dejstvo, da 

se na območju Indonezije kriţata avstralska in 

azijska favna. Leta 1859 je britanski 

naravoslovec Alfred Russel Wallace potegnil 

ločnico, ki naj bi nakazovala mejo med 
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azijskimi vrstami na zahodu in avstralskimi na 

vzhodu in naj bi potekala med Balijem in 

Lombokom ter Borneom in Sulawesijem, otoki, 

ki leţijo zahodno od nacionalnega parka 

Komodo. In čeprav se razširjenost nekaterih 

ţivalskih vrst zares ustavi na tej meji, mnoge 

druge ne sledijo temu vzorcu. Med njimi so 

nekateri sesalci, ki so sicer značilni za Azijo, 

kot so opice, divje svinje in jeleni, a nanje 

zlahka naletiš tudi med sprehodom po katerem 

izmed večjih otokov nacionalnega parka. 

Predvsem slednji so pomembna hrana za še eno 

endemično vrsto tega nacionalnega parka in 

hkrati najbolj slavnega prebivalca otokov – 

komodoškega varana.  

 

Zgodaj zjutraj so varani najaktivnejši (foto: Nina 

Zupanič) 

Nizozemski kolonialisti, ki so pluli med 

neštetimi indonezijskimi otoki, so bili prvi, ki so 

kar z ladje opisali to, takrat povsem neznano 

bitje. Poročali so o sedem metrov dolgih zmajih, 

ki neprestano bruhajo ogenj. Šele leta 1910 so 

nastali podrobnejši opisi komodoškega varana, 

ki so ovrgli trditve mornarjev in spodbudili 

zanimanje takratnih evropskih naravoslovcev.  

Danes vemo, da odrasli komodoški varani 

zrastejo do tri metre in tehtajo do 140 kg. 

Njihova nenavadna velikost je svojevrsten 

biološki fenomen, imenovan otoški gigantizem. 

Ţivali na otokih lahko zaradi pomanjkanja 

naravnih sovraţnikov ali obilice hrane, ki je na 

voljo, s časoma postanejo precej večje od svojih 

celinskih sorodnikov. Komodoški varani so 

edine mesojede ţivali na otokih, kjer ţivijo, kar 

je dolgoročno pomenilo skorajda neomejene 

vire hrane.  

 

Razcepljen jezik plazilcem služi za zaznavanje 

vonjev (foto: Nina Zupanič) 

Večina turistov, ki se ţeli pobliţje srečati s temi 

izjemnimi ţivalmi, svojo pot začne na otoku 

Flores, natančneje v kraju Labuan Bajo, kjer 

številne lokalne turistične agencije ponujajo 

prevoze z ladjicami do Rince in Komoda. 

Omenjena otoka nudita zatočišče največjima 

populacijama komodoških varanov. V Labuan 

Bajo se najenostavneje prileti z Balija ali Jave, 

pa tudi z drugih otokov z enim izmed številnih 

indonezijskih letalskih prevoznikov. Druga 

moţnost je seveda po kopnem ali natančneje po 

morju (z Lomboka ali Sumbawe), čeprav je 

potrebno vzeti v zakup, da indonezijski trajekti 

niso ravno med najhitrejšimi na svetu, morje pa 

je pogosto močno razburkano. 

»Po nekaj tragičnih dogodkih, kot je 

na primer izginotje švicarskega 

turista, za katerim je ostal samo 

fotoaparat in napadih na domačine 

v edini vasi na Rinci, so varnostne 

ukrepe nekoliko poostrili.« 

Najugodnejši čas za pohod po otoku je zgodaj 

zjutraj ali pozno popoldne, ko so ti najbolj 

aktivni. Čez dan, ko se temperature povzpnejo 

krepko preko 30°C, se tudi kuščarji raje skrivajo 

v senci ali v bliţini vode. Pred letom 19 je lahko 

vsak obiskovalec otoke odkrival na lastno pest. 

Po nekaj tragičnih dogodkih, kot je na primer 

izginotje švicarskega turista, za katerim je ostal 

samo fotoaparat in napadih na domačine v edini 

vasi na Rinci, so varnostne ukrepe nekoliko 

poostrili. 
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Tako se lahko danes na pohod po Rinci ali 

Komodu odpravite samo v spremstvu 

izkušenega čuvaja, ki vsaj misli, da ve, kako s 

palico odvrniti napad te velike ţivali. Mnogi 

turisti namreč pozabijo, da so lahko te, na videz 

okorne in lenobne ţivali precej nevarne. Čeprav 

si je teţko predstavljati, lahko na kratke razdalje 

tečejo s hitrostjo 20 km/h. Nasvet, ki smo ga 

med obiskom otoka dobili, je bil sledeč. Če se 

slučajno zgodi, da bi varan stekel v naši smeri, 

moramo teči cik-cak, saj varani med tekom 

teţko menjavajo smer in pri tem izgubljajo 

hitrost in energijo. Druga moţnost je plezanje 

na drevo, čeprav ob pogledu na gladka debla 

palm ta ideja ni zdela preveč obetavna.  

 

Otok Rinca, na katerem živi približno 1300 

komodoških varanov (foto: Nina Zupanič) 

Sicer pa komodoški varani niso plenilci, ki bi se 

po nepotrebnem naprezali in tekali po otoku za 

svojim plenom. Njihov način plenjenja je veliko 

bolj eleganten. Ker večinoma leţijo v suhi travi, 

se dobro zlijejo z okolico in tako potrpeţljivo 

čakajo, da se jim plen povsem pribliţa. Čeprav 

imajo močne čeljusti in ostre zobe, njihov ugriz 

sam po sebi ni smrtonosen in ţrtev je po navadi 

ţiva vsaj še nekaj ur, največkrat pa dan ali dva. 

Tisto, kar plen ubije, je slina, ki vsebuje okoli 

60 različnih vrst bakterij, ki rano hitro in 

uspešno okuţijo. Varan mora ţivali slediti, vse 

dokler ta ne pogine. Jelen, ki se najpogosteje 

znajde na njegovem jedilniku, zadostuje za 

enomesečno zalogo energije. 

Če se na ogled odpravite julija ali avgusta, ste 

lahko priča tudi paritvenemu obredu ali spopadu 

samcev za naklonjenost samice. Zanimivo je 

namreč, da je razmerje med samicami in samci 

pribliţno 1:4 v prid slednjim. Boj med samci je 

tako neusmiljen. Samica po paritveni sezoni 

izleţe povprečno 20 jajc, ki jih mora skrbno 

varovati, saj so odrasli samci kanibali in zato 

ves čas na preţi za nevarovanimi jajci. Prav tako 

napadajo pravkar izvaljene mladiče, zato ti prvi 

dve leti svojega ţivljenja preţivijo na drevesih, 

kjer se hranijo z gekoni in drugimi manjšimi 

ţivalmi.  

Komodoški varani imajo izjemno dobro razvit 

voh. Kri lahko s pomočjo občutljivega 

razcepljenega jezika zavohajo na deset 

kilometrov, kar jim olajša iskanje hrane. Do 

nedavnega so jih na otoku hranili, saj so tako 

zagotovili, da so se vsi turisti vrnili s pohoda s 

fotografijami varanov. Ko so ugotovili, da s tem 

ţivali močno polenijo in tako škodijo njihovemu 

zdravju, so s hranjenjem prenehali. Toda strahu, 

da bi z otoka odšli brez srečanja z njimi ni, saj 

se eden ali dva varana zmeraj potikata v okolici 

restavracije, ki je sicer namenjena turistom, a 

mamljive vonjave, ki prihajajo iz kuhinje, 

očitno zamikajo tudi njih.  

»Ribiči še zmeraj lovijo z doma 

narejenim dinamitom, ki pestro 

podvodno ţivljenje spreminja v 

pokopališče apnenčastih ogrodij.« 

Diverziteto nacionalnega parka Komodo vedno 

bolj ogroţa naraščajoče lokalno prebivalstvo, ki 

se je v zadnjih osemdesetih letih povečalo iz 

manj kot 300 na 4000 prebivalcev, hkrati pa na 

otoke prihaja vse več turistov (vsako leto okrog 

50 000).  

Zanemarljiv ni niti vnos tujih vrst, ki velikokrat 

negativno vplivajo na obstoječ ekosistem. Poleg 

tega pa se tamkajšnji naravovarstveniki 

srečujejo s še obseţnejšim in bolj uničujočim 

problemom – to je ribolov z dinamitom. Ta je 

sicer uradno prepovedan, a kaj ko prepoved 

ostaja le mrtva črka na papirju. Ribiči tako še 

zmeraj lovijo ribe z doma izdelanimi bombami, 

ki pa poleg mnoţičnega pogina rib na tistem  
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Prof. Blejec: »Da je ţenska VEŠČA 

statistike se ne sliši ravno dobro.« 

območju pomorijo tudi vse druge ţivali. Tako 

za pisanimi koralnimi grebeni ostane le kamnito 

pokopališče apnenčastih ogrodij, ki pričajo o 

pestrosti nekdanjega ţivljenja na tem območju. 

 

Koralni grebeni so eni izmed najbolj ogroženih 

naravnih ekosistemov na svetu (foto: Nina 

Zupanič) 

 

Črtasti kirurg je zanimiva, a strupena riba Indo-

pacifiških koralnih grebenov (foto: Nina Zupanič) 

Ribice iz družine Amphiprioninae so znane 

predvsem iz filma Reševanje malega Nema (foto: 

Nina Zupanič) 

Čeprav se zdi, da je boj proti uničujočim 

tehnikam ribolova skorajda brezupen, so se, 

zahvaljujoč neprofitnim organizacijam za 

varstvo narave, stvari v zadnjem času le obrnile 

nekoliko na bolje. S financiranjem ribiških mreţ 

in drugih pripomočkov za ribolov so uspeli 

lokalno prebivalstvo, ki je sicer v veliki meri 

odvisno od morja, prepričati o dolgoročnih 

škodljivih posledicah njihovega početja.  

 

Ob prihodu v Nacionalni park Komodo nas pričaka 

takale tabla (foto: Nina Zupanič) 

Da bi ohranili koralne grebene in zaščitili te 

ogroţene velikane, so ţivljenjski prostor 

komodoškega varana in okoliško morje ţe leta 

1980 razglasili za nacionalni park, leta 1991 pa 

je bil uvrščen na Unescov seznam svetovne 

dediščine. Leta 2011 je bil nacionalni park 

Komodo razglašen tudi za eno izmed sedmih 

naravnih čudes. 
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ZA MRZLE ZIMSKE DNI OB 
SKODELICI ČAJA … 

... in ker je pričujoča številka izšla v tako 

pomenljivem času leta, si nismo mogli 

pomagati, da vam ne bi prebudili takšnih 

in drugačnih spominov na božične in 

novoletne praznike, kamor seveda spada 

tudi nabiranje sline ob misli na babičino 

potico in vonj piškotov, ki nesramno 

zavzame vso hišo. Torej, da boste letos 

pravočasno oboroženi, Antirepresor z vami 

deli nekaj preizkušenih receptov cukrastih 

reči, ki jih seveda lahko pojete že 

novembra. 

MEDENJAKI 

Nina Zupanič 

SESTAVINE: 

30 dag medu 

20 dag masla ali margarine  

15 dag rjavega sladkorja 

2 jajci  

50 dag polnozrnate moke  

25 dag bele moke  

10 dag mletih orehov 

mešanica začimb za medenjake (cimet, klinčki, 

kardamom, poper, ingver, itd), 

1 ţlička sode bikarbone 

POSTOPEK: 

Med damo v kozico in segrejemo na 40°C, vanj 

vmešamo maslo in sladkor, ko se malo ohladi, 

pa še jajca. Ostale sestavine zmešamo v drugi 

posodi in jim nato primešamo medeno 

mešanico. Testo dobro pregnetemo in pustimo 

počivati vsaj eno uro. 

Iz mase oblikujemo kroglice v velikosti oreha in 

jih polagamo na pekač, obloţen s peki papirjem. 

Pečemo pribliţno 15 minut na 180°C. 

Še tople namaţemo z mešanico beljaka in 

sladkorja v prahu (1 beljak + cca. 200-250 g 

sladkorja v prahu - mora biti precej gosto), da 

dobijo bele kapice. 

 

 

PRASKETAJOČI PIŠKOTI 

(RAZPOKANČKI) 

Jana Pregelj 

SESTAVINE: (za pribliţno 60 piškotov) 

125 g zmehčanega masla         

370g rjavega sladkorja 

1 ţlička vanilijeve arome 

2 jajci 

1 ščepec soli 

60 g stopljene temne čokolade 

340 g navadne bele moke 

2 čajni ţlički kakava v prahu 

2 čajni ţlički pecilnega praška 

¼ čajne ţličke mletega pimenta 

85 g narezanih orehov 

sladkor v prahu za posip 

POSTOPEK: 

Dva pekača namaţemo z maslom. Maslo, 

sladkor in vanilijevo aromo stepemo, da masa 

postane kremasta. Nato posamično dodajamo še 

jajca. Vmešamo še čokolado in mleko. 

V maso presejemo moko, dodamo kakav, 

pecilni prašek, piment in ščepec soli ter dobro 

premešamo. Dodamo orehe. Za najmanj 3 ure 

(lahko kar čez noč) postavimo v hladilnik. 

Predhodno pečico segrejemo na 180°C. Maso v 

velikosti čajne ţličke razvaljamo v kroglice, na 

kar jih  povaljamo še v sladkorju v prahu (več 

sladkorja kot se bo drţalo bolj bo viden 

kontrast). Kroglice postavimo na pekač in 

pazimo, da je med njimi dovolj prostora saj se 

razširijo. Pečemo 20-25 min., da narahlo 

porjavijo in se strdijo. Ko so pečene jih za 3-4 

min pustimo na pekaču, nato pa jih preloţimo 

na pladenj, da se do konca ohladijo. 

Dober tek! 
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Horoskop ala mama Josefina 
Z mamo Josefino se je pogovarjala: Manca 

Velkavrh 

 

Ovca  (21. marec – 20. april)  

Na vrtu vam bo zaradi slane zmrznil korenček. 

Na poti v trgovino za novim boste srečali 

posebno osebo. Sledil bo prijeten pogovor. 

 

Teliček  (21. april – 21. maj) 

Nenehno samo čakate, kdaj se vam bo kdo od 

mimoidočih nasmehnil. Kaj pa če bi se vi 

nasmehnili prvi? 

 

Prekopula (22. maj – 21. junij)  

Na prvih vajah boste polili posodico z 

alkoholom za razkuţevanje in zakurili celoten 

delovni pult. Sošolci in sošolke se vam bodo še 

dolgo hihitali. Odpustite jim. Ne razumejo 

umetnosti. 

 

Vodna bolha (22. junij – 22. julij)  

Vzemite si kakšen dan zase in povišajte glasnost 

ob najljubši pesmi.  Stvari se bomo rešile, če jim 

boste dali čas za to. 

 

Hijena (23. julij – 23. avgust) 

Neko jutro, ko boste izredno slabe volje čakali v 

avtu na rdeči luči semaforja, boste videli kako 

cesto prečka mati z razvajenim otrokom, 

namenjeno v šolo. Takoj boste veseli, da niste 

na njenem mestu in dan bo lepši. 

 

Diafragma (24. avgust – 23. september) 

Premalo se posvečaste podrobnostim. Uţivajte v 

večerni svetlobi, zvezdah na nebu in jutranji 

rosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrifuga (24. september – 23. Oktober) 

Odločili ste se za dieto. Sicer imam sama zelo 

malo izkušenj z njimi, vseeno pa lahko z 

gotovostjo povem, da krvavice in praţen 

krompir nista pravi način za doseganje takih 

ciljev. 

 

Paščipalec (24. oktober – 22. November) 

Če bi svoje obljube izpolnjevali tako redno, kot 

izpolnjujete svoje ţelje po čipsu, bi bili veliko 

uspešnejši v svojem ţivljenju. 

 

Lovec (23. november – 21. december) 

Babici boste plemenito pomagali pri peki 

štrudlja. Vmes se boste neplemenito naribali ob 

ribanju jabolk. Ne bo hudega, le ostali člani 

skupine na vajah bodo morali opravljati stvari 

namesto vas. 

 

Svizec (22. december – 20. Januar) 

Predolgo premlevate večino svojih odločitev. 

Kaj ko bi se kdaj prepustili toku in videli, kam 

vas ta zanese? 

 

Limnolog (21. januar – 19. Februar) 

Najcenejši mlečni Lindt je v Müllerju, najboljši 

jeţki pa v Domači peki. Pa vendar vas ne bo nič 

bolj zadovoljilo kot babičina topla pita ob 

prihodu domov. ;) 

 

Copepoda (20. februar – 20. Marec) 

Stopili boste na bananin olupek in padli kot 

dresnik na svoj usodni dan. Bolečine v trtici se 

vam bodo zdele dovolj dober izgovor za pisanje 

izpita na naslednjem roku. 
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