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Narisala: Hana Mori 

 

UVODNIK 

 

Zopet smo torej na tisti točki časa v letu, ko se stvari začenjajo odvijati z bliskovito naglico. Ta 

trenutek se zdi, kot da se je svet za počasi ustavil, martinčkanje na že toplem pomladnem sončku in 

pivo se zdita čisto dobra ideja. No, ampak saj vsi nekje v potlačenih delih podzavest vemo, da se bomo 

čez en teden in pol spraševali in si razbijali glavo, kako smo lahko sami sebe zavedli v tako prijetno 

iluzijo. In v tem prelomnem trenutku je tukaj zopet naš Antirepresor, tokrat malo resnejši, kompenzira 

ljubezen v zraku in ptičje petje – kdo ve kaj točno je tisto, kar spomladi daje občutek milnih 

mehurčkov v trebuhu… In kakorkoli se že bodo stvari skotalile po času naprej, to je občutek, ki si ga 

velja zapomniti za kakšen zaprašen in obupan trenutek mračni knjižnici. 

Čim lepšo pomlad in čim daljše poletje vsem skupaj!  

 

Ana
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"Algae" 

Težko je življenje, če si Fucales,  

neprijetno ko polziš po robu kot Pennales. 

Za obstoj je potrebno veliko hitina, 

da najdeš iskano pa fikobilina. 

Lahko si kokalen ali trihalen, 

brez mikroskopa si še vedno minimalen. 

Velikost ni vse, 

oblika pa je. 

Če si zavit kot Spirogyra, 

se klasifikacija zdi enostavna, 

preprost kot Oscillatoria, 

situacija postane brutalna. 

Kdor ima več barvil, 

se uspešno kromatično adaptira, 

tisti ki ne, pa shira. 

Vendar, četudi si majhen in tih, 

lahko v morju kot Noctiluca scintillans 

ZAISKRIŠ. 

 

Barbara Ramšak 

Lupina 

 

 

V svoji posvetni lupini 

Hari. Harijev duh 

je neprimeren za izolacijo, 

ker se razpoči enako hitro, 

kakor se je v ugodnem trenutku 

mineraliziral. Od treh slojev 

lupine je prvi namenjen brezskrbnemu 

cikanju, branjenju dosežkov 

brezciljne mladosti, ki se iskreno, 

res iskreno ponečedi na otroška 

leta. To 

otroštvo je za Harija nič- 

vredno. Drugi sloj je drugo 

otroštvo. Tisto, ki ga zahteva 

Jezusova zahteva po drugem 

otroštvu. Hariju tuja in 

zanj brez pomena. Tretji 

sloj je sloj odpadništva, zani- 

kovanja in jokanja. A ne jokanja 

nad izgubo samega sebe ali tujih 

ljudi, čeprav ljubljenih, ampak 

nad zapuščenostjo razpočene in raz- 

tresene lupine. Nad njeno ne- 

popravljivo poroznostjo. Nad njeno 

neprepustnostjo. Daleč je ta lu- 

pina od biološko učinkovitega 

sistema. Daleč je Hari 

od biologije nasploh, saj je veda 

o življenju zanj postala enako 

tuja, kakor je svobodno življenje 

tuje 

zaprtim v njihovih posvečenih lu- 

pinah. 

 

Miha Marek
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Univerza in mi 

 

 

Vprašanje o smislu humanistike, 

smislu univerze, univerzumu 

smisla in humanizmu univerzuma 

je zaposlovalo Harija že od 

zadnje visokošolske reforme, ki 

je preveč oddaljena, da bi jo 

jaz živo pomnil. V tistem času 

še nisem bil rojen. Hari pa je 

bil, še prav zelo je bil rojen. 

In Hari mi je povedal, kako je 

bilo v tistem času. Bila je to 

univerza Tomaža Akvinskega, 

pariški hram univerzalne 

vednosti, sinteze razuma in 

vere, v kateri je bil človek 

objekt z dušo in telesom. Bila 

je to berlinska univerza, v 

kateri je A. von Humboldt vozil 

svoje pare v tretjem razredu in 

svoje znanje postavil na 

piedestal velikega Vladarja. To 

je bil čas, ko je bila vednost 

avtonomna reč in se je 

predstavljala (če jo poosebljam, 

kakor je edino prav, saj je tudi 

ona ženska) kot klimaks uma v 

človeku in človeka v umu. Bila 

je to stavba absolutne vednosti, 

ki se je zaprla v Heglovo glavo 

z isto kretnjo, s katero je to 

glavo isti hip odprla. In bila 

je naposled Harijeva univerza. 

Ljubljanska univerza. V megleni, 

dolgočasni, mukotrpni, v 

uničujoči Ljubljani je vstala ta 

univerza. Po uničujoči vojni je 

vstala. Vstala je in še danes 

stoji. Bil je to novi čas, 

Harijev čas. Inicialka absolutne 

vednosti se je prenesla v ta čas 

v novi obliki. Ta inicialka 

zahteva svoje upravičenje. To 

upravičenje ji je mogoče dati 

samo od znotraj, interno, v 

krožku. Samo absolutni krog bo 

samega sebe upravičil. Ta 

absolutni krog je dobil ime. 

Hari je njegovo ime. To je ime, 

v katerem je vsa vednost in ki 

vso upravičuje. Harija ni treba 

častiti. Niti ga ni treba 

upoštevati. Niti financirati. 

Hari se financira sam. Absolutni 

duh ne potrebuje financ, saj 

igra na karto samega sebe. Večno 

se igra sam s sabo, s svojimi 

lastnimi kamenčki. In ta duh ne 

potrebuje univerze. Hari je bil 

zraven, ko je duh ugotovil to o 

samem sebi. Bil je zraven in jaz 

sem bil zraven Harija. In Hari 

je padel na obraz v gluhi pesek. 

 

Miha Marek 
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Zgodba o lovu na ptice in zakaj 
so naravovarstveniki vedno 

proti 

Tanja Šumrada 

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic 

Slovenije DOPPS je nedavno v javnosti 

predstavilo informacijo, da so lovci na 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje podali 

predlog, da želijo seznam lovnih vrst razširiti še 

z osmimi novimi vrstami ptic. Kar pet od teh 

osmih vrst najdemo na Rdečem seznamu 

gnezdilk Slovenije pod kategorijami ranljive, 

močno ali celo kritično ogrožene. Novica je v 

javnosti požela val ogorčenja in mnogi so pod 

vprašaj postavili opredelitev lovcev za varuhe 

narave. 

 

Lov je trajnostno upravljanje z 

divjadjo? 

Argument za lov, ki se najpogosteje pojavlja, je, 

da je to način upravljanja s populacijami 

divjadi, s katerim omogočimo njihovo 

preživetje v sodobnem svetu degradiranih 

naravnih ekosistemov tako, da vzdržujemo 

njihovo število pod nivojem t.i. socialne 

kapacitete. To pomeni, da se družba odloči, 

koliko teh živali bo tolerirala v bližini svojih 

domov. V ne tako davnih časih so s tem 

argumentom v Evropi iztrebili ali vsaj potisnili 

do roba marsikatero vrsto – brkati ser, beloglavi 

jastreb, mnoge ujede, jerebica in krokar (če 

naštejem samo nekatere ptice) –, ker so jih 

množično pobijali in zastrupljali večinoma zato, 

da, po tedanji miselnosti, ne bi več ogrožale 

kmetijske dejavnosti. Če se vprašamo, ali smo 

se od »tistih časov« danes vendarle že malo 

odmaknili, je odgovor ta, da se znanost sicer je 

(oz. se vsaj naj bi), družba pa skoraj gotovo ne, 

ker splošna miselnost delitve na koristne in 

nekoristne živali v marsičem ostaja enaka. 

 

Vendarle pa smo se kot družba malo premaknili 

naprej v tem, da imajo dandanes pri odločanju o 

tem, kaj bomo počeli z našo naravno dediščino, 

nekaj besede tudi strokovnjaki, katerih na 

študijah utemeljene argumente naj bi se 

upoštevalo bolj kot osebne interese 

posameznikov in spremenljivo mnenje javnosti. 

Mnenje večine trenutno uveljavljenih 

strokovnjakov za sesalce v Sloveniji (pa tudi 

marsikje v svetu) je, da je edini učinkoviti 

odgovor na upravljanje z divjadjo odstrel. Če 

privzamemo, da to za srnjad in jelenjad (pa tudi 

za velike zveri, za katere ministrstvo vsako leto 

določi kvoto za izredni odstrel) tudi v resnici 

drži (tega področja ne poznam dovolj dobro, da 

bi lahko sodila in zavzela primerno stališče), pa 

ta logika gotovo v celoti pade pri pticah. V 

mnogih primerih v svetu se je pokazalo, da ta 

radikalen način reševanja tovrstne problematike 

najpogosteje nima pravega učinka (če 

populacije seveda (lokalno) ne iztrebimo) ali pa 

ima nepredvidljive in celo nepopravljive 

posledice na celoten ekosistem. Ptice, ki veljajo 

za »škodljivce«, so namreč pogosto tudi t.i. 

ključne vrste. To pomeni, da z zavzemanjem 

določene ekološke niše opravljajo ključne 

funkcije, na katerih temelji celoten sistem. 

 

Kaj lahko potem naredimo, kajti problem je pač 

potrebno rešiti? Ena od možnosti, ki vsekakor ni 

zanemarljiva, je izobraževanje javnosti. Žal pa 

je koncept ekosistemskih storitev zelo težko na 

preprost način razložiti že odločevalcem, kaj 

šele javnosti. Sploh če upoštevamo izredno 

kompleksnost procesov v naravi, pomankljivost 

znanja, ki ga imamo o ekologiji teh sistemov, 

ter dejstvo, da so te povezave redko tako očitne 

in enostavne, da bi se jih dalo zadovoljivo 

razložiti v nekaj besedah. Zato je na nek način 

razumljivo, da v trenutku »panike«, ko vsi od 

države pričakujejo, da »nekaj ukrene«, prav lov 

tista rešitev, ki je najbolj pri roki. Da lahko vsaj 

deloma pomirijo tudi določen del javnosti, ki se 

jim pobijanje prostoživečih živali ne zdi 

sprejemljivo ali pa vseeno zahtevajo tehtnejši 

premislek pred sprejetjem takšne nepovratne 

odločitve, pa ga seveda morajo predstaviti kot 

»trajnostnega«.  

 

Primeri nekaterih konfliktov, ki se v povezavi s 

pticami pojavljajo v Sloveniji so npr. to, da se 
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ljudem zazdi, da je sivih vran v naravi preveč, 

da rejci drobnice (v pričakovanju visokih 

odškodnin)  trdijo, da jim krokarji redčijo črede 

ovac ali pa da ribiči za stanje ribjih populacij v 

naših rekah krivijo kormorane. 

 

 

Kaj imajo skupnega divjad in gozdni 

sadeži?  

Toliko o »družbeni« vlogi lova. Sedaj pa 

bodimo pošteni in poglejmo še naslednji 

najpogostejši argument lovcev, s katerim 

opravičujejo svojo dejavnost. To je t.i. 

rekreacijski lov. Zdi se namreč, da v Lovski 

zvezi Slovenije vlada pradavna logika. Okolje in 

s tem divjad je »moja last«, ker mi jo »daje 

narava«. Nekaj takega kot ko se jeseni 

odpravimo v gozd po gobe. Če nas je preveč 

takih, ki nabiramo, jih je sicer vsako leto manj, 

zato jih morate iskati globje v gozdu, ampak pri 

divjadi k sreči to ni takšen problem. Pozimi, ko 

v naravi sicer potekajo glavni selekcijski pritiski 

na živalske populacije, jim namreč lahko na 

krmišča navozite nekaj tisoč ton krme in sena 

letno, pa se odstrel naslednjo jesen ne bo tako 

poznal. Človek težko razumsko oporeka takšni 

logiki predane (?) skrbi za živali, ker tako (po 

najbolj skrajni interpretaciji) dejansko poteka 

življenje po načelu trajnosti.  

 

Foto: Jure Novak 

 

Ostane nam le tisto večno neprijetno vprašanje 

etike in debata o tem ali imajo pravico do 

trajnostne rabe tudi drugi prebivalci Slovenije. 

Če namreč izvzamemo razmeroma ozko 

interesno skupino, ki jo z 23.000 ljudmi 

predstavljajo lovci, trajnostna raba divjadi za 

druge državljane pomeni nemoteno opazovanje 

prostoživečih živali in s tem bogata ter pristna 

doživetja v naravi (da ne bo pomote – v to 

drugo skupino sodijo tudi mnogi lovci, ki so 

puško že davno odložili v kot in jo uporabijo le, 

da kdaj kakšni na cesti zbiti srni skrajšajo 

trpljenje). Ste se že kdaj vprašali, zakaj januarja, 

če se pojavite na bregu reke, vse race mlakarice 

panično bežijo tudi do 100 m daleč in tako 

nesmiselno porabljajo dragocene zimske zaloge 

energije? Ker presneto dobro vedo, kaj v tem 
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času pomeni bitje na dveh nogah, ki jim drugače 

čez leto prijazno meče kose kruha v vodo. 

 

Zgodba o lovu na ptice 

Od leta 1993 je po zakonodaji pri nas lovnih 6 

vrst ptic (fazan, gojena oblika jerebice, 

mlakarica, sraka, šoja in siva vrana). V letu 

2011, to so zadnji objavljeni podatki, so lovci iz 

narave odvzeli (kot temu sami pravijo) skoraj 

42.000 ptic. Od teh so daleč najbolj na udaru 

fazani, ki so jih v tem istem letu pobili nekaj več 

kot 23.000. Fazani so pri nas alohtona vrsta, kar 

pomeni, da ne sodijo med živelj, ki je v naše 

okolje prišel po naravni poti. Gre torej za vrsto 

(tako kot gojena oblika jerebice), ki jo kot 

kokoši gojijo na farmah, nato pa spustijo v 

naravo. Izpusti potekajo na dva načina. Prvi je 

t.i. izpust pred puškino cev, ko zmedene ptice, 

navajene na človeka, spustijo na njivo, nato pa 

se za njimi odpravijo lovci in psi. Drugi »tip« 

izpusta pa je namenjen vzdrževanju populacije 

fazanov, ki so v preteklosti preživeli prej 

omenjeni pokol in so v naravi vzpostavili svojo 

skupnost. 

 

Lov na ptice je v Sloveniji način 

rekreacije 

Športi in načini rekreacije so lahko, kot vemo, 

zelo različni. Strelstvo je ustaljen vrhunski 

šport, čemur nihče ne oporeka, ker jasno 

upošteva etične standarde. Le enkrat se je, leta 

1900, zgodilo, da so na olimpijskih igrah v 

Parizu streljali na žive golobe. Rezultat je bil 

okrog 300 ubitih ali umirajočih živali in zelo 

umazano prizorišče. Po tem se kaj podobnega 

na igrah ni nikoli več ponovilo, omenjeno 

»disciplino« pa so razglasili za spremljevalni oz. 

»stranski« dogodek pariških iger. Lov na ptice 

je v Sloveniji še vedno dopusten način 

rekreacije, ker smo to kot družba do sedaj 

dovolili. Kako dolgo ga bomo še, pa je odvisno 

samo od nas samih.  

 

 

 

Zakaj so naravovarstveniki proti 

širjenju seznama lovnih vrst?  

Lovska zveza, Zavod za gozdove Slovenije in 

podjetje Erico d.o.o. so nedavno na pobudo 

ministrstva pripravili predlog za spremembo 

aktualne Uredbe o določitvi divjadi in lovnih 

dob. Osebno me je ob branju tega predloga 

pretreslo predvsem skoraj žaljivo laično in 

pavšalno pisanje razlogov o tem, zakaj bi poleg 

podaljšanja obdobij lova za obstoječe lovne 

vrste na seznam radi dodali tudi celo vrsto 

novih, zadnjih 20 let zaščitenih, vrst ptic.  

 

Že omenjeno mlakarico bi tako radi lovili še 

mesec dni dlje zato, ker je »v obdobju 

neugodnih vremenskih lahko otežena realizacija 

načrta odstrela«. Naj poudarim, da te race (kot 

si lahko mislite) ne povzročajo nobene 

gospodarske škode, niti ne obstaja noben 

ekološko sprejemljiv razlog za to, da bi se 

njihove populacije moralo uravnavati. Čeprav je 

mlakarica naša najpogostejša vrsta race in je lov 

nanjo zato »trajnostna raba divjadi«, pa ima ta 

oblika »sproščanja« lovcev v naravi še celo 

vrsto negativnih vplivov, ki niso tako očitni. 

Naravovarstveniki so izrazili predvsem skrb 

zaradi vznemirjanja drugih ogroženih živali, v 

tem primeru ogroženih vrst rac, ki pri nas 

prezimujejo ali se čez naše kraje selijo. Ko 

takšna, pogosto mešana, jata beži, pred kroglami 

namreč ne bežijo samo mlakarice. Drug 

problem pa so povečane količine svinca šiber v 

naravi, ki se kot posledica lova akumulira v 

okolju in povečuje smrtnost ptic zaradi 

zastrupitev, ko jih le-te pri hranjenju po nesreči 

pojedo. Rešitve za slednji primer seveda 

obstajajo (šibre, ki niso svinčene), vendar do 

sedaj kljub našim poskusom s strani lovcev za 

to še ni bilo posluha. 

 

Varstvo narave iz koristoljubja 

Podobno nerazumljive razloge najdemo tudi za 

novo predlagane lovne vrste goloba grivarja, 

sloko, kormorana, kreheljca, lisko, ruševca, 

kozico in divjo populacijo jerebice. Morda 

najbolj »slikovita« je utemeljitev za ruševca, 

veličastno ptico, ki so jo mnogi planinci gotovo 
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že srečali na svojih potepih po gorah. Odstrel te 

vrste bi namreč »lahko stimuliral lovce za 

nadaljnje spremljanje in skrb za to vrsto«. Po 

njegovi zaščiti v Sloveniji je namreč zanimanje 

lovcev za to ranljivo vrsto sicer res skoraj 

povsem uplahnilo, vendar se je populacija kljub 

temu kmalu potem številčno okrepila. Lovci 

menijo tudi, da bi bil »za populacijo ruševca 

koristen odstrel najmočnejšega osebka, saj bi se 

tako populacija širila«. V enem od dnevnih 

medijev so se v povezavi s tem hudomušno 

vprašali, če so lovcem morda v letih prepovedi 

lova stare trofeje (tj. nagačene živali na stenah) 

požrli molji, ker očitno potrebujejo nove. 

 

Nič več najbolj napredna država v 

Evropi? 

Zadnjih 20 let ima naša država eno izmed 

najbolj naprednih lovskih zakonodaj za ptice v 

Evropi, saj dovoljuje lov na samo nekaj vrst. S 

sprejetjem Uredbe o zavarovanju ogroženih 

živalskih vrst je Slovenija takrat naredila 

izjemen korak naprej, ki še danes uživa 

spoštovanje na mednarodni ravni. Še toliko bolj, 

ker so bili med glavnimi pobudniki prav lovci 

sami. Žal pa smo ob »jubilejni« obletnici tega 

dogodka namesto nadgradnje v pozitivni smeri 

dočakali predvsem dramatično nazadovanje v 

miselnosti, ki si ga ne moremo razlagati drugače 

kot ponovno uveljavljanje osebnih interesov v 

lovskih vrstah. 

 

Intervju: primatologinja doc. dr. 
Mojca Stojan Dolar 

Nina Zupanič 

Mojca Stojan Dolar je doktorica biologije, ki se 

ukvarja z vedenjsko ekologijo primatov. 

Preteklo leto je v predavalnici zaradi porodniške 

odsotnosti nadomeščala doc. dr. Petro Golja in 

marsikoga izmed študentov navdušila nad 

primatologijo. Zato, da bi izvedeli kaj več o 

tem, kako postati primatolog, sem se odločila, 

da dr. Stojan Dolarjevo povabim na intervju, 

kjer se je izkazala kot izjemno prijetna 

sogovornica. 

Kako je naneslo, da ste se začeli ukvarjati s 

primati? So vas opice zanimale že od malega 

ali je bila to odločitev šele v kasnejših letih? 

Že v otroštvu me je zanimalo vedenje živali in 

to je bil tudi razlog, zaradi katerega sem se 

vpisala na študij biologije. Zanimalo me je, 

zakaj živali  počnejo določene stvari, zakaj 

pride do razlik v vedenju med različnimi 

skupinami živali in tako dalje. Tekom študija, 

ko si človek malce razširi obzorja, se seznani z 

različnimi področji biologije, sem ugotovila, da 

me najbolj veseli delo na terenu, se pravi 

opazovanje živali v naravnem okolju. Zato sem 

začela iskati razne možnosti za opazovanje 

živali v divjini in po naključju na internetu 

naletela na možnost prostovoljnega dela v 

Republiki Kongo. Šlo je za projekt, kjer 

šimpanze iz živalskih vrtov, pa tudi tiste, ki so 

se jih ljudje naveličali imeti za hišne 

ljubljenčke, vračajo v naravno okolje. Takrat 

sem se prvič srečala s primatologijo. 

 
Foto: osebni arhiv 
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Prostovoljno delo je tako preraslo v diplomsko 

nalogo, kajne? Kaj točno ste takrat 

raziskovali? 

Ja. Opazovala sem nego kožuha pri šimpanzih. 

Ugotavljala sem, ali je nega kožuha recipročna 

– se pravi, če so osebki, ki večkrat čohajo druge, 

zato tudi sami večkrat deležni tega ugodja. Gre 

za izmenjavo uslug med člani skupine po 

principu »kdor več da, več dobi v zameno«. 

Vendar ni  nujno, da se usluga vedno povrne v 

obliki nege kožuha, če nekdo nekoga veliko 

čoha, lahko od partnerja pričakuje tudi na 

primer hrano ali zavezništvo v spopadih. 

Rezultati moje diplome so pokazali, da je nega 

kožuha recipročna tudi v populaciji, ki sem jo 

opazovala.  

Kaj vas je pri opicah najbolj navdušilo? 

To, kako zelo raznolike so, koliko različnih 

oblik vedenja srečamo pri različnih vrstah. Po 

drugi strani pa ima opazovanje primatov skoraj 

vedno tudi določeno implikacijo za razumevanje 

človeškega vedenja. Takrat, v Kongu, sem 

ugotovila, da je to res to, s čemer bi se rada 

ukvarjala. Pred diplomo sem zato začela 

razmišljati, kako naprej in kmalu je postalo 

jasno, da bom morala v tujino. S tem je bilo 

seveda povezanih cel kup problemov, predvsem 

finančnih. Na koncu se je vse izšlo, tako da sem 

preko Nemškega primatološkega centra v 

Göttingenu v okviru doktorske naloge štirinajst 

mesecev preživela v Peruju, kjer sem 

proučevala tamarinke. 

Torej je za študenta, ki si resnično želi pot 

nadaljevati v tej smeri, edina možna izbira 

tujina? 

Ja, skorajda. Naš študij ti sicer da določene 

osnove, so pa nekatere stvari, ki jih pri nas pač 

ni, ker smo žal premajhni, da bi lahko pokrili 

vse panoge biologije. Tudi sama sem, ko sem 

prišla v Nemčijo, ugotovila, da mi manjka 

precej velik del teoretičnega ozadja, ki sem ga 

potem morala naštudirati sama. Čeprav se mi 

zdi, da to ni največji problem – če te študij res 

veseli, potem ti tega res ni težko preštudirati. 

Težje je najti pravega profesorja oz. mentorja, ki 

se ukvarja ravno s področjem, ki te zanima in je 

poleg tega pripravljen biti tvoj mentor. In 

seveda denar za projekt. 

 
Foto: osebni arhiv 

Kako pa je potem pri nas z zaposlitvijo? 

Žal nikoli ni garancije, da boš lahko to, kar te 

veseli, zares počel po koncu šolanja. Ampak zdi 

se mi, da je vredno poskusiti in imaš potem 

možnost vsaj nekaj let delati stvari, ki te zares 

veselijo. Če obupaš, še preden poskusiš, niti te 

možnosti nimaš. Res pa je, da za tovrstne 

projekte ni ravno enostavno dobiti sredstev. 

Kolikor mi je znano, ste se tudi sami ukvarjali 

še z drugimi stvarmi, ne samo s primati. 

Ja, ko sem prišla z doktoratom iz Nemčije, sem 

bila brez načrta, kako naprej. Seveda sem si 

želela nadaljevati v tej smeri, vendar to ni bilo 

tako enostavno. Vedela sem, da želim ostati v 

Sloveniji in po možnosti nadaljevati z 

raziskovalnim delom, če se le da, delati tudi na 

terenu, vendar sem za začetek iskala kakršno 

koli delo in bila sem vesela, ko sem po 

naključju dobila službo, ki je bila celo povezana 

z biologijo – šlo je za reševanje problematike 

svetlobnega onesnaženja. Že pred tem me je 

poleg vedenjske ekologije zanimalo tudi 

naravovarstvo, tako da je bila to zelo zanimiva 

izkušnja, kjer sem se veliko naučila. 

Raziskovanje svetlobnega onesnaženja je precej 

nova tema in še zmeraj se na tem področju 

odkrivajo povsem nove stvari, še zdaleč ne 

vemo vsega o ekoloških posledicah umetne 
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svetlobe. Projekt, pri katerem sem sodelovala, 

se osredotoča predvsem na problem pravilne 

osvetlitve cerkva kako to razsvetljavo narediti 

čim manj motečo za netopirje in nočne metulje. 

Kakšni so vaši načrti za naprej? 

Po porodniškem dopustu bom zopet zaposlena 

na Biotehniški fakulteti, kjer bom delala na 

dveletnem podoktorskem projektu. Ukvarjala se 

bom z medvrstno primerjavo družabnega 

vedenja primatov. Gre za testiranje različnih 

modelov, ki razlagajo evolucijo družabnosti pri 

primatih, npr. zakaj opažamo tako različne 

velikosti skupin z različno spolno sestavo, zakaj 

opažamo določene tipe hierarhij, kako so ta 

opažanja povezana z ekološkimi dejavniki ipd. 

Primatologi poskušajo razložiti, kateri 

selekcijski pritiski naj bi pripeljali do tako 

različnih oblik družabnosti. V zadnjem času so 

se pojavili matematični modeli evolucije 

družabnosti in moja naloga bo, da na podlagi 

podatkov iz čim širšega nabora primatološke 

literature poskusim ugotoviti, ali opažanja 

terenskih raziskav potrjujejo določene teoretske 

modele, ali ne. 

 
Foto: osebni arhiv 

Za konec mi še povejte, kaj počnete v prostem 

času? 

Zdi se mi, da nič posebnega.  Rada se 

potapljam, smučam, poleti grem kaj v hribe, z 

veseljem grem tudi na kak kulturni dogodek – 

na koncert, v gledališče, kaj dobrega 

preberem…  

 

Raziskovalno delo na katedri za 
biokemijo 

Kristina Sepčić, Matej Butala, Tom Turk, Peter 

Maček  

Biokemija je veda, pri kateri biološke procese 

opisujemo in raziskujemo na nivoju bioloških 

makromolekul – neživih struktur katerih 

lastnosti in medsebojne interakcije rezultirajo v 

lastnostih življenja.  

Študenti, ki vsako leto obiskujejo vaje pri našem 

predmetu, se seznanijo z osnovnimi 

preparativnimi metodami za izolacijo teh 

“molekul živega”, kakor tudi z analitskimi 

metodami za opredelitev njihovih lastnosti. 

Biološke makromolekule, ki so produkti 

primarnega metabolizma  – proteini, nukleinske 

kisline, ogljikovi hidrati in lipidi – imajo zelo 

raznovrstne funkcije v živem organizmu, saj so 

vir energije, imajo strukturno in informacijsko 

vlogo. Poleg teh molekul, lahko živi organizmi 

sintetizirajo tudi številne sekundarne metabolite, 

ki imajo večinoma obrambno vlogo in s tem 

povezano biološko aktivnost. Sekundarne 

metabolite v glavnem proizvajajo rastline, 

mikroorganizmi in sesilni morski organizmi, ki 

se s proizvodnjo širokega spektra strukturno 

zanimivih kemičnih snovi z najrazličnejšimi 

biološkimi učinki (citotoksično in citolitično 

delovanje, inhibicija rasti bakterij, alg, gliv ali 

virusov, inhibicija različnih encimov) ščitijo 

pred plenilci in borijo za prostor. Omenjene 

snovi so potencialno uporabne tudi za ljudi, npr. 

v medicini in farmaciji (zdravila) ter v 
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kmetijstvu (npr. protivegetativna sredstva in 

insekticidi). 

Raziskovalno delo naše katedre je že od vsega 

začetka usmerjeno v proučevanje izbranih 

proteinskih molekul, ki tvorijo pore v lipidnih 

membranah, ter nekaterih biološko aktivnih 

sekundarnih metabolitov. Na voljo imamo vse 

osnovne aparature za preparativno in tudi 

analitsko delo. V okviru katedre deluje tudi 

Infrastrukturni center za površinsko plazmonsko 

resonanco, v katerem sta dve aparaturi za 

merjenje interakcij bioloških molekul, ki 

delujeta na osnovi površinske plazmonske 

resonance. Od leta 1981 do danes je katedra 

objavila okrog 250 znanstvenih in strokovnih 

člankov ter poglavij v knjigah.  

Proteini, ki tvorijo pore v lipidnih 

membranah  

Glavna raziskovalna tematika naše katedre so 

proteini, ki tvorijo pore v lipidnih membranah. 

Raziskujemo predstavnike teh proteinov iz 

bakterij, gliv, rastlin in živali. Poskušamo 

razumeti kako se te molekule vežejo na lipidne 

membrane in kako prepoznajo specifične lipide 

v membrani. Zanima nas, katere so strukturne 

lastnosti proteinov, ki omogočajo specifično 

prepoznavanje lipidov. Proteini, ki tvorijo 

membranske pore, imajo v glavnem enak 

mehanizem delovanja, ki poteka v več stopnjah: 

(i) vezava topnega monomera na membrano, (ii) 

oligomerizacija, (iii) vgradnja v membrano in 

(iv) oligomerizacija v končno poro, ki je 

prepustna za majhne molekule. Raziskave 

proteinov, ki tvorijo pore, potekajo v 

sodelovanju z drugimi raziskovalnimi 

skupinami našega oddelka in Medicinske 

fakultete. Obsegajo poskuse na živih celicah in 

na umetnih lipidnih membranah (planarne 

membrane in lipidni vezikli). Pri delu 

uporabljamo sodobne spektroskopske (UV/VIS 

spektroskopija, spektrofluorimetrija, površinska 

plazmonska resonanca) in mikroskopske metode 

(epifluorescenčna in elektronska mikroskopija).  

Paradni konj naših raziskav je že vrsto let 20 

kDa protein ekvinatoksin II iz rdeče morske 

vetrnice (Actinia equina), ki spada v skupino 

aktinoporinov, močnih toksinov z vrsto 

farmakoloških učinkov. V zadnjih letih 

poskušamo razumeti interakcijo ekvinatoksina 

II z membranami na molekulskem nivoju ter 

razvozlati predvsem zgradbo pore. Ker se 

ekvinatoksin II specifično veže na membranski 

lipid sfingomielin, bi bil lahko dobro 

molekulsko orodje za označevanje domen 

celičnih membran, ki vsebujejo ta lipid. Prav 

tako se ukvarjamo s proučevanjem nekaterih 

proteinov, ki vsebujejo MACPF-domeno (ang. 

Membrane Attack Complex/Perforin), ki so 

prisotni praktično pri vseh taksonomskih 

skupinah razen pri arhejah. Domeno MACPF so 

poimenovali po proteinih tvorcih por imunskega 

sistema sesalcev, to so proteini sistema 

komplementa (ang. Membrane Attack Complex, 

MAC) in po perforinu (PF), kjer so domeno 

odkrili. Omenjena domena je pomembna za 

vstavitev proteina v membrano ali 

oligomerizacijo in tvorbo pore. Proteini 

MACPF imajo še vrsto drugih vlog v 

organizmih, ki jih proizvajajo – sodelujejo pri 

imunosti, plenjenju, patogenosti idr., za mnoge 

pa vloga še ni poznana. Na naši katedri se 

ukvarjamo  predvsem z raziskavami človeškega 

perforina, 67 kDa proteina, ki ga citotoksični T 

limfociti in naravne celice ubijalke proizvajajo 

za uničevanje celic, ki so okužene z virusom ali 

pa ga uporabljajo za uničenje tumorskih celic. 

Perforin tvori pore v tarčni celici ter tako 

omogoči vdor pro-apoptotskih grancimov v 

citoplazmo tarčne celice. Proučujemo tudi 

nekatere druge predstavnike  proteinov z 

MACPF-domeno iz patogenih in parazitskih 

organizmov (bakterij in gliv). 

Drug citolitični protein smo izolirali iz užitne 

gobe bukovega ostrigarja. To je 15 kDa velik 

membransko aktiven protein ostreolizin, ki se 

specifično izraža v času nastajanja primordijev 

in plodnih teles in  ima verjetno pomembno 

vlogo v razvojnem krogu gobe. Ugotovili smo, 

da se ostreolizin specifično veže na 

membranske rafte, domene z vrsto pomembnih 

bioloških funkcij (signalizacija, 

transmembranski transport, vezava in vstop 
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toksinov, patogenov in ostalih ligandov). 

Membranski rafti  so trenutno ena najbolj 

„vročih“ tem na področju biologije membran. 

Trenutno na katedri potekajo raziskave vezave 

rekombinantnega netoksičnega fluorescenčnega 

fuzijskega ostreolizina na umetne in naravne 

lipidne membrane. Naši poskusi kažejo, da bi 

bil protein lahko uporaben kot molekularno 

orodje za študij strukture in funkcije 

membranskih raftov. 

Nedavno smo pričeli tudi z raziskavami proteina 

levkotoksina, ki spada v skupino citolitičnih 

proteinov RTX (Repeat in ToXin), ki tvorijo 

pore v tarčnih celicah. Levkotoksin je produkt 

bakterije Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (AAC), ki je pri 

nekaterih populacijah ljudi sicer lahko del 

normalne bakterijske flore, pri drugih pa je ta 

bakterija povezana z nastankom agresivnega 

paradontitisa, ozdravitev pa je pogojena z 

odstranitvijo bakterije. Parodontalna bolezen je 

kronična vnetna bolezen obzobnih tkiv, ki se v 

začetnem obdobju kaže z oteklino in rdečino 

dlesni, v napredovani fazi pa s propadom 

povezave med zobom in čeljustno kostjo, 

nastankom obzobnih žepov, majavostjo in 

izpadom prizadetih zob. Domnevajo, da so 

agresivnejše oblike parodontalne bolezni 

povezane z nekaterimi lastnostmi bakterije 

AAC, npr. s sintezo levkotoksina. Levkotoksin 

deluje citolitično na eritrocite in aktivirane 

leukocite na mestu infekcije ter omogoči 

bakterijam AAC, da se ognejo imunskemu 

odzivu gostitelja. V sodelovanju z raziskovalci z 

Medicinske fakultete smo preverili prisotnost 

gena za levkotoksin pri bolnikih s paradontalno 

boleznijo. Proučevali smo sintezo levkotoksina 

v aerobnih in anaerobnih razmerah in 

promotorsko področje gena za toksin. Namen 

teh raziskav je ugotoviti uravnavanje sprožitve 

prepisa gena v bakterijskih sevih v povezavi s 

stanjem paradontalne bolezni pri izbranih 

pacientih. Da bi bolje razumeli procese AAC 

pomembne za patogenezo bakterije, bomo v 

nadaljevanju raziskali citolitični učinek 

levkotoksina na aktivirane levkocite in preverili 

tvorbo por na sfingolipid/holesterol bogatih 

membranah pri različnih vrednostih pH.  

Biološko aktivni sekundarni 

metaboliti 

Človek je že od nekdaj vedel, da imajo snovi iz 

nekaterih organizmov zdravilne učinke. Z 

razvojem kemije se je naučil njihove biološko 

aktivne učinkovine ločiti iz kompleksnih zmesi 

in jih pridobivati v čisti obliki za medicinsko 

uporabo. Najbolj pomembni rastlinski 

sekundarni metaboliti, kot so morfin, kinin in 

salicilati, se kot zdravila uporabljajo že več kot 

100 let. Vir farmacevtsko zanimivih 

sekundarnih metabolitov so tudi plesni, na 

primer vrsta Penicillium notatum, iz katere je 

Alexander Fleming leta 1928 osamil antibiotik 

penicilin. O pomenu sekundarnih metabolitov 

govori tudi dejstvo, da približno 40% vseh 

današnjih zdravil izvira iz naravnih produktov. 

Kljub ogromni biološki raznolikosti, ki jo 

premorejo oceani, pa so bili organizmi iz 

morskih globin človeku dolgo časa nedostopni. 

Hkrati z razvojem potapljaških tehnik v 

šestdesetih letih prejšnjega stoletja se je 

izkazalo, da biološki raznolikosti morskih 

organizmov sledi tudi izjemno velika kemijska 

pestrost snovi, ki jih ti organizmi vsebujejo. 

Prvaki v  produkciji biološko aktivnih snovi so 

nedvomno spužve, ki so prave »kemične 

tovarne«. Med približno 18000 odkritimi 

biološko aktivnimi spojinami »morskega« 

izvora jih kar 37% izvira iz spužev. Tudi prva 

»morska« zdravila, ki so prišla na tržišče, so 

bila narejena prav na osnovi spojin izoliranih iz 

morskih spužev. 

Ena takšna spojina so tudi vodotopne polimerne 

alkilpiridinijeve soli (poli-APS), ki smo jih na 

katedri izolirali iz jadranske morske spužve 

Reniera sarai. Sprva smo ugotovili, da ti 

polimeri tvorijo pore v lipidnih membranah in 

ireverzibilno inhibirajo encim 

acetilholinesterazo, ki je udeležena v prenosu 

živčnih impulzov v sinapsah. Inhibitorji 

acetilholinesteraze v višjih koncentracijah 

delujejo kot živčni strupi, v manjših odmerkih 
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pa se lahko uporabijo za zdravljenje nekaterih 

zivčno-mišičnih bolezni kot so glavkom, 

miastenija gravis ali Alzheimerjeva bolezen. V 

sodelovanju s skupino iz Aberdeena (Škotska) 

smo ugotovili, da poli-APS tvorijo prehodne 

pore v membranah sesalskih celic ter 

omogočajo njihovo stabilno transfekcijo s 

tujerodno DNA, zato so potencialno uporabni v 

genski terapiji. Še en zanimiv vidik uporabe 

poli-APS je njihova protivegetativna aktivnost - 

zaviranje nastajanja bakterijskega biofilma ter 

pritrjevanja ličink fito- in zooplanktona (alg, 

rakov vitičnjakov, mnogoščetincev in školjk) na 

zaščitene ugrezne in potopljene površine. 

Preraščanje lahko povzroča veliko ekonomsko 

škodo v industriji in pomorstvu, za reševanje 

tega problema pa se v glavnem uporabljajo 

zaščitni premazi, ki vsebujejo dodatke na osnovi 

bakra, cinka ali kositra, ki so žal tudi toksični za 

različne vodne organizme. Novejše raziskave so 

usmerjene predvsem v izolacijo takih naravnih 

snovi, ki imajo majhno toksičnost (mednje pa 

spadajo tudi poli-APS), in so dovolj enostavne, 

da jih lahko pridobivamo z organsko sintezo. V 

sodelovanju z raziskovalnimi skupinami iz 

Italije in Škotske smo uspeli pridobiti vrsto 

sintetičnih analogov poli-APS in trenutno 

preverjamo njihove biološke učinke na 

najrazličnejših nivojih.  

Nedavno smo ugotovili tudi to, da so naravni 

poli-APS in nekateri sintetični analogi teh 

spojin selektivno citotoksični proti celicam ne-

drobnoceličnega pljučnega raka (NSCLC). Te 

celice, v nasprotju z normalnimi pljučnimi 

celicami, na svoji površini izražajo izražajo 

acetilholinske receptorje, ki so tarča 

alkilpiridinijevih snovi, kar je verjetno razlog za 

selektivno citotoksičnost. Alkilpiridinijevi 

analogi so izredno močni antagonisti podtipa 

alfa 7 nAChR (podtipa nikotinskih 

acetilholinskih receptorjev). Blokada nAChR 

sproži signalne poti, ki vodijo v programirano 

celično smrt /apoptozo. Celice, ki izražajo 

veliko tovrstnih receptorjev, to pa so rakaste 

celice, odmrejo, normalne celice, ki imajo malo 

ali nič takih receptorjev, pa preživijo. 

V skupini nas veseli sodelovanje s študenti, ki 

jih zanimajo molekulski mehanizmi delovanja 

toksinov in njihova izolacija. Upamo, da se bo 

ta praksa uspešno nadaljevala tudi v prihodnje 

in vas vabimo, da nas obiščete tudi na spletnih 

straneh http://www.bf.uni-lj.si/bi/biokemija/. 

uSODno branje 

Nina Erbida 

Vedoželjni člani kačjepastirskega društva smo 

se odločili, da svoje teoretično znanje čez zimo 

obogatimo z branjem člankov. Sestajamo se 

približno enkrat na mesec v različnih lokalih, 

kjer članek ob pijači po kratki predstavi 

prebranih člankov s predhodno določeno temo 

skupaj predebatiramo. Pogovorimo se o 

morebitnih nejasnostih, pri čemer pa se zmeraj 

odpirajo tudi razne debate o povezanih 

tematikah. Srečanja so seveda odprta za 

vsakogar, ki ga zanima kaj o kačjih pastirjih. 

 Prvič smo se dobili v četrtek 28.2.2013 in si 

izbrali precej široko temo: ekologija. Ana T. je 

predstavila članek skokovite množične 

migracije kačjih pastirjev v JV Aziji, do sedaj še 

slabo poznane, Damjan V. postkopulatorno 

vedenje med samcem in samico družine 

Aeshnidae, kjer samci samice večinoma 

varujejo pri odlaganju jajčec, Maja V. je 

ugotavljala kakšna geološka podlaga ustreza 

vrsti Cordulagaster bidentata za odlaganje 

jajčec, sama pa sem brala, kako načrtovati 

raziskavo disperzije osebkov na podlagi študije 

pri vrsti Coenagrion mercuriale.  

 

Višnjeva deva (Aeshna affinis)  foto: Maja Vrhovnik 

http://www.bf.uni-lj.si/bi/biokemija/
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Drugič smo se srečali 4.4.2013 in si izbrali ožjo 

temo: selitve kačjih pastirjev. Tokrat nam je 

Ana predstavila preprosta pravila migracije, 

ugotovljena s pomočjo radijskih oddajnikov, 

Maja je brala o premikanju ali širjenju areala 

različnih vrst kačjih pastirjev v Veliki Britaniji, 

domnevno zaradi klimatskih sprememb, Damjan 

nam je razložil faktorje, ki naj bi najbolj vplivali 

na distribucijo in gostoto kačjih pastirjev, sama 

pa sem govorila o uporabnosti ornitološke 

mreže pri zaznavanju in raziskovanju migracij, 

ki jih ne moremo zaznati z drugimi metodami. 

 

Označevanje kačjega pastirja pri metodi MRR  

foto: Maja Vrhovnik 

Tema naslednjega krožka bo metoda MRR 

(mark-release-recapture) s katero ocenjujemo 

velikosti populacij, disperzijo osebkov in 

migracijo v našem primeru pri kačjih pastirjih. 

Datum še ni znan, v primeru zanimanja nas 

lahko kontaktirate (na nina.erbida@gmail.com).  

Lepo vabljeni na popestritev večera z 

znanostjo! 

 

ENODNEVNA EKSKURZIJA V 
KRAPINO 

Nina Lozej 

V soboto 12. januarja 2013 zjutraj smo se 

odpravili na zame eno najzanimivejših 

ekskurzij, kar sem se jih udeležila v skoraj treh 

letih študija biologije – ekskurzijo v hrvaško 

Krapino. Obiskali smo Muzej krapinskih 

neandertalcev in zaradi neobvezne udeležbe 

nas je bilo manj kot pričakovano, saj je bilo v 

avtobusu še precej prostih mest. Izgovor za 

nekatere je morda bil bližajoči se pričetek 

izpitnega obdobja ali pa stroški vstopnine, 

vsekakor pa bi bila udeležba za mnoge študente 

biologije zelo koristna.  

Stroške prevoza je kril ŠOBF, vožnja v eno 

smer pa je trajala približno 3 ure z vmesnim 

postankom za kavo. Hrvaško mestece Krapina 

je majhno in na videz prav nič posebnega, zato 

pa je bilo zelo posebno odkritje fosilnih 

ostankov kamenodobnih neandertalcev (Homo 

neanderthalensis) v bližnji jami, zaradi katerih 

so pred tremi leti tam, zraven že obstoječega 

starega muzeja, postavili enega najmodernejših 

muzejev svoje vrste. Čeprav so glavna tema 

muzeja neandertalci, pa je muzej zasnovan kot 

pregled geološke zgodovine življenja s 

poudarkom na evoluciji človeka, da lahko 

obiskovalci lahko bolje razumejo časovno 

umestitev življenja te vrste človečnjakov.  

 

mailto:nina.erbida@gmail.com
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Vodeni ogled je potekal v dveh skupinah, glede 

na izbran jezik vodiča. Nekateri so poslušali 

hrvaško verzijo, drugi pa smo se zabavali ob 

bolj ali manj pravilnem prevodu v angleščino.  

 

 

 

 

Doživetje kamene dobe se je najprej začelo s 

15-minutnim predstavitvenim filmom, ki je 

prikazoval rekonstrukcije tam živeče skupine 

neandertalcev, katerih fosilne ostanke so našli v 

jami. Film je prikazoval izseke iz njihovega 

vsakdanjega življenja, kakor so si jih z malo 

domišljije ter ob preučevanju njihovih kosti in 

orodja predstavljali strokovnjaki, na primer 

način lova, poškodbe pri lovu, vzgoja otrok, 

obdelovanja kamnitega orodja itd. Nato smo se 

podali na zanimivo kronološko potovanje, ki se 

je začelo z opisom odkritja in najditelja fosilov, 

nadaljevalo z različnimi pogledi na nastanek 

človeštva in sveta skozi zadnjih nekaj stoletij ter 

prešlo do sodobnih znanstvenih odkritij in 

preučevanj vseh najdenih kosti. In nato je 

nastala svetloba. Veliki pok je naznanil začetek 

vesolja in s tem začetek zadnjega dela muzeja, 

ki je bil predstavljen kot kronološka ura v obliki 

dvojne spirale, skozi katero smo se sprehodili.  

Nastanku Zemlje in njenih bistvenih elementov 

za nastanek življenja so sledili pravi fosili, ki 

smo se jih lahko dotikali vsepovprek, od prvih 

vretenčarjev iz Burges Shale-a pa do pravih 

morskih pošasti in dinozavrov, ki so si sledili v 

posameznih geoloških obdobjih. Kmalu pa smo 

se prebili do skupnih prednikov opic in človeka, 

od katerih so se evolucijsko razvijali naprej 

samo vedno bolj prilagodljive vrste 

človečnjakov, ki so bile prikazane v naravni 

velikosti. Od prokonzula smo sledili stopinjam 

Avstralopitekov do prvih pripadnikov rodu 

Homo, katerim možgani so se kar naprej 

povečevali. In tako smo končno prišli do 

neandertalcev, ki so bili nato predstavljeni bolj 

podrobno. V manjšem prostoru so bile 

razstavljene voščene lutke vseh članov skupine, 

katerih okostja so našli in so bili predstavljeni 

že v filmu. Tokrat smo jih lahko videli v naravni 

velikosti in opažali podrobnosti njihovih teles 

ter ugotovljene poškodbe. Na eni ženski lobanji 

so našli skrivnostne sledi vrezovanja vzporednih 

črt z orodjem, najverjetneje kot posledica 

pogrebnih obredov. V naslednji sobi so bile 

predstavljene tudi neandertalske lobanje iz 

drugih pomembnih najdišč v Evropi, na koncu 

pa sta bili predstavljeni dve najverjetnejši 

teoriji, ki bi lahko pojasnili zakaj so 

neandertalci izumrli. 

Po končanem vodenem ogledu muzeja smo 

imeli organizirano delavnico, ki je potekala v 

zgradbi nekdanjega starejšega muzeja. Razdelili 

smo se v skupine po 3 ali 4 in vsaka skupina je 

dobila delovne liste in odlitke lobanj različnih 

človečnjakov. S pomočjo profesoric in 

tamkajšnjih strokovnjakov smo se prebili skozi 

vprašanja, ugotavljali katerim vrstam pripadajo 

ter podobnosti in razlike med posameznimi 

lobanjami. Delavnica je bila izvrstna, saj smo 

tako lahko na praktičen način ponavljali snov za 

prihajajoči izpit iz predmeta evolucija človeka. 

Po končanem programu smo imeli tudi nekaj 

prostega časa in večina si nas je šla še enkrat 

ogledati muzej.  
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Celotna ekskurzija je bila zelo dobro 

organizirana in poučna, kot dokaz lahko povem, 

da so bili med udeleženci poleg študentov in 

profesoric tudi zaposleni iz drugih področij na 

našem faksu. Vzdušje je bilo prijetno in 

sproščeno, ob koncu dneva pa smo vsi bili 

bogatejši za še eno izkušnjo in zato upam, da bo 

ekskurzija organizirana tudi v prihodnjih letih in 

da se je bo udeležilo vedno več študentov. (foto: 

Nina Lozej) 

 

HRANA: Kar seješ to žanješ, če 
se ti ne da – pa zavij v trgovino! 

Katarina Šoln 

Se kdaj vprašamo ...?  

Življenje teče. Hitro in vedno hitreje. Nova 

tehnologija nam omogoča udobnejše in vedno 

bolj preprosto življenje – vse imamo na dosegu 

roke. Pa je res tako? 

    Ob katastrofalnem potresu in cunamiju na 

Japonskem pred dvema letoma, kjer je mnogo 

ljudi ostalo brez hrane, je verjetno marsikoga 

prešinilo, da si novodobni človek pravzaprav ne 

zna več sam pridelati hrane.  

    Ti je zmanjkalo kruha? Pojdi v trgovino! 

Nimaš mleka? V trgovini te čaka lepo 

zapakirano in pasterizirano. Si želiš sočen 

zrezek? Morda hamburger? Zavij v 

McDonald´s! 

    Z vedno večjo industrializacijo smo tudi sami 

postali nekakšni »roboti«, sužnji mehanizacije. 

Koliko ljudi še zna posejati pšenico, iz nje 

narediti moko in speči kruh? Kaj pa pomolsti 

kravo ali narediti domače koline? Ne? Seveda 

ne, ko pa je veliko bolj preprosto in enostavno 

oditi v trgovino ter si izbrati lepo zapakiran 

izdelek.  

    ''Hitreje, ceneje, večje, debelejše'' je le eden 

izmed motov, ki se ga držijo največje in 

predvsem zelo bogate prehrambne 

multinacionalne družbe. Vodilnih nosilcev 

verige ne zanima »kako?« ampak »koliko?«.  

    Denar. Dobiček. Profit.  

    Je sprejemljivo in popolnoma normalno, da 

letnih časov v prehrambni industriji praktično ni 

več? Paradižnik je v trgovini vse leto enako rdeč 

in sijoč. Pa je paradižnik, ki nikoli ni videl 

pravega sonca, sploh še paradižnik? 

    Se kdaj vprašamo, od kod prihaja naša hrana? 

Iz Mehike? Argentine? Kitajske? 
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    Kaj pa, kdo jo je pripravil? V kakšnih 

razmerah delajo ti delavci?  

    Ali še znamo povezati sočen zrezek s 

prašičjim stegnom? Verjetno ne, ker potem ne 

bi bilo več apetitno.  

    Pa res vemo od kod je prišlo meso? Kaj vse 

zmeljejo in dajejo v paštete? V hrenovke? 

    Se kdaj vprašamo? Se, a ponavadi prepozno... 

Povej mi, kaj ješ in povem ti, kdo si  

    Če zavrtimo čas za kakšno stoletje nazaj, se 

znajdemo v svetu, kjer so bile besede kot so 

hitra prehrana, dieta in bio hrana neznanke. 

Hrana je vir energije, ki nam mogoča normalno 

opravljanje vsakodnevnih obveznosti. Danes pa 

so ta prvotni namen hrane tako minimalizirali, 

da je beseda dobila čisto nov pomen: številni 

starši s tablico čokolade svojega otroka 

nagradijo za odlično oceno v šoli, fant, ki so ga 

prijatelji pustili na cedilu, svojo žalost skrije za 

velikim sendvičem, pojavljajo se številne 

zlorabe hrane v obliki prenajedanja in motenj 

hranjenja, hrana je postala statusni simbol – če 

si želiš privoščiti kaviar, moraš imeti veliko pod 

palcem. Živimo, da jemo ali jemo, da živimo? 

 

    Tudi mediji imajo veliko vlogo pri 

oblikovanju našega mnenja o tem, kaj je zdravo, 

kaj, kje in kako naj jemo. Zanimivo je, da so bili 

pred stotimi leti revni ljudje sama kost in koža, 

medtem ko je bil znak izobilja polnejša postava. 

Danes pa je ta trend v zahodnem svetu obrnjen.  

    Sodobni prepad med presežkom hrane na eni 

in revščino na drugi strani je vedno večji. 

Medtem ko se v zahodnem svetu hrana meče 

dobesedno v smeti, pa so v deželah tretjega 

sveta številni lačni otroci. A tudi na strani, kjer 

je hrane v izobilju ni vse tako rožnato. 

Prepogosto hranjenje z nezdravo hrano in 

pomanjkanje telesne aktivnosti je krivo za 

prekomerno težo številnih ljudi, tako po svetu, 

kot v Sloveniji. Tudi število sladkornih bolnikov 

je vsako leto večje. Zaradi hitrega načina 

življenja mnogo ljudi nima časa – pogosto pa 

tudi denarja – za zdrav obrok, zato posežejo po 

nezdravi hrani, pogosto kar na poti na delo.  

    Zdi se, da sta se izoblikovali dve skupini 

ljudi: ena kupuje bio izdelke: črn kruh, 

polnozrnate testenine, mleko z vitamini, sadje, 

zelenjavo, medtem ko si druga zaradi 

ekonomske stiske tega ne more privoščiti, zato 

kupi najcenejše stvari: bel kruh, zamrznjene 

izdelke, pice, hamburgerje ... Torej, nezdravo je 

poceni in zdravo je drago – narobe svet! 

Kaj lahko storim jaz? 

Vse pa le ni tako črnogledo, kot se zdi na prvi 

pogled. Doma lahko prosiš starše, da ti 

odstopijo kos zemlje, kjer si lahko urediš svoj 

vrtiček. Med tednom živiš v študentskem domu 

in nimaš vrta? Nič hudega! Na balkon lahko 

postaviš korita, napolnjena z zemljo, in vanje 

poseješ semena – kumare, solata, paradižnik, 

paprika, bučke ... Kmalu boš lahko svoje kolege 

s fakultete povabil na solatni krožnik.  

 

Konferenca Alternative 
eksperimentom na živalih ali 

drezanje v odprto rano – jaz 
razmišljam. Kaj pa ti? 

Špela Borko 

Tri nadebudne mlade biologinje smo se konec 

januarja odpravile v Lizbono, na lovu za novim 

znanjem in dogodivščinami. Naša zanimanja 

in predispozicije so raznolike, a združuje nas 

skupen cilj – zanimanje za živalsko etiko in 
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želja po spremembah. In prav v bližini Lizbone 

smo lahko poglabljale naše znanje na tem 

področju, na konferenci Alternative 

eksperimentom na živalih. 

Konferenca je potekala dva dni, a smo naše 

potovanje razširile na cel teden. V preostalih 

dneh smo raziskovale Lizbono in okolico in 

spoznavale fenomenalne ljudi. Lizbona je 

čudovito kaotična, svetovljanska in ravno dovolj 

mediteransko sproščena, da sem se tam počutila 

kot doma. A o tem kdaj drugič. V tem sestavku 

bi vam rada predstavila konferenco, vas 

spodbudila k razmišljanju o temi, kateri se 

mnogo ljudi raje izogne in mogoče celo izzvala 

nekatera ustaljena prepričanja in vrednote. 

Osnovno vprašanje, okoli katerega se plete 

debata je, kako ljudje dojemamo živali. Je žival 

objekt, ki ga lahko brez zadržkov uporabljamo 

za dosego lastnih ciljev? Je čuteče bitje, do 

katerega imamo moralne zaveze? Ali o tem raje 

ne bi razmišljali, ker nam zaključki in 

posledično ovrednotenje lastnih dejanj morda ne 

bodo všeč? 

Konferenca je potekala 26. in 27. 1. 2013 v 

Almadi (Portugalska), v organizaciji Portugese 

Society for Human Education (SPEdH). 

Predavalo je 17 predavateljev iz različnih držav 

sveta. Zaradi obsežnosti predavanj in raznolikih 

tematik, ne bom opisovala celotne konference, 

saj bi lahko napolnila cel Antirepresor. 

Predstavila vam bom le grob okvir, glavni 

predavanji in svoje razmišljanje.  So pa stvari, s 

katerimi se ukvarjajo predavatelji blazno 

zanimive in zainteresiranim z veseljem posodim 

povzetke predavanj:). 

 

Predavanja so bila organizirana v štiri sklope: 

1. Eksperimenti na živalih: preteklost in 

prihodnost, 

2. Nove poti Evrope, za državljanstvo in etiko, 

3. Pojav alternativ - in vitro tehnologija, 

4. Prihodnost - pojav alternativ - in silico 

modeli in inovativne pobude v raziskovanju, 

izobraževanju in usposabljanju.  

Slavnostni govorec prvega dne je bil etolog z 

Univerze v Koloradu, častni profesor Marc 

Bekoff. Predstavil nam je predavanje z 

naslovom Živalska čustva in zakaj so 

pomembna: kdo živi, kdo umre in zakaj. 

Znanstveniki so se nedavno končno uradno 

izrekli, da imajo živali raznoliko čustveno 

življenje (Cambridge Declaration of 

Consciousness). Vendar, ko dopustimo možnost 

obstoja čutenja in čustvovanja živali, smo 

moralno dolžni ovrednotiti naše ravnanje z 

njimi. Zakaj se sploh ubadati s tem kako živali 

čutijo? Izhajajmo iz stališča, da imamo bralci 

Antirepresorja izoblikovane neke moralne 

vrednote, četudi ne nujno enake. Po SSKJ je 

morala »kar vrednoti, usmerja medsebojne 

odnose ljudi kot posledica pojmovanja dobrega 

in slabega«. Moralne vrednote se s časom 

spreminjajo. Dobro in slabo opredeljujemo 

glede na posledice, ki jih ima dejanje za soljudi. 

Če nam naša dejanja do sočloveka opredeljuje 

zavedanje, da mu s svojimi dejanji lahko 

povzročimo bolečino, ker človek čuti, zakaj to 

ne velja za živali? Živali čutijo. Dokazano. 

Torej ker so manj inteligentne? Ker ne znajo 

uporabljati elektrike, interneta in pametnih 

telefonov? Kaj potem ločuje mentalno zaostale 

ljudi od živali? Samo nalepka Homo sapiens? 

Morda se vam zdita zadnji vprašanji kruti in 

nemoralni. Ne želim biti žaljiva. Želim, da 

razmislite. Razmislite, zakaj točno dojemamo 

uporabo živali brez ozira na njihovo čutenje kot 

našo osnovno pravico. Ker je nekdo stoletja 

nazaj zapisal »gospodujta ribam v morju in 

pticam na nebu ter vsem živalim, ki se gibljejo 

po zemlji!« in smo to stoletja dolgo veselo 

inkorporirali v našo družbo, dokler se nismo 

prepričali, da je tako ravnanje moralno nesporno 

in celo zaželeno? Ko začneš razmišljati v to 

smer, ugotoviš, da ti zaključki niso nujno všeč. 

Če jih ne pospraviš v tisti predalček kamor gre 

večina neprijetnih misli (in ki mu, ko je prepoln, 

sledi zadevica, ki ji rečemo živčni zlom), začneš 

ugotavljati na kako široko paleto zadev iz 

vsakdanjega življenja ima takšna sprememba v 

miselnosti vpliv. Na celoten način življenja, od 

nakupovanja, prehranjevanja in v končni fazi do 

profesionalnega udejstvovanja. In tu pridemo do 
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študija biologije in odločitve ali rezati to 

zloglasno mrtvo žabo pri ZOFI ali ne (in 

odpirati deževnika in zapikovati muhi elektrode 

v oči ampak nevretenčarji so že tako v osnovi 

zakonodaje odvzeti iz debate o poskusih na 

živalih). 

Pa pojdimo nazaj na konferenco. Drugi dan je 

bil slavnostni govorec Horst Spielmann, 

prof.dr.med. z Univerze v Berlinu in svetovalec 

predsednika Zveznega inštituta za oceno 

tveganja v Berlinu, ki je predaval o uporabi in 

vitro metod v toksikologiji. Z napredkom 

bioznanosti se konstantno spreminjata naše 

razumevanje in interpretacija mehanizmov, s 

katerimi kemikalije inducirajo toksične efekte v 

organizmu. Klasično toksikologijo, ki se v 

večini opira na poskuse na živalih in 

identifikacijo fenotipskih sprememb, množično 

prepoznavajo kot predrago, neučinkovito in 

potratno, saj se živali na vnose toksikantov ne 

odzivajo tako kot ljudje. Nadaljnje 

zmanjševanje regulatornih testov toksičnosti na 

živalih pa lahko dosežemo le ob hkratnem 

razvoju alternativnih testov. Zakonodajalci bodo 

alternativne teste sprejeli le, če jim bodo le ti 

omogočali enako klasifikacijo in označevanje 

kemikalij, kot jim to omogočajo testi na živalih. 

Vsaka alternativna metoda mora vsebovati tri 

komponente: testni sistem, meritve parametrov 

in model napovedi. Nove testne strategije so 

usmerjene v celostno razumevanje molekularnih 

in celičnih procesov ter načina delovanja 

toksikantov (iskanje t.i. toxicity pathways, kot 

osnova razvoja testnih strategij). Vzporedno 

raziskovalci razvijajo drug koncept, t.i. Human-

on-a-chip.  

S 1. januarjem 2013 je stopila v veljavo 

dopolnjena direktiva o zaščiti živali, 

uporabljanih v znanstvene namene (Direktiva 

2010/63/EU). Novost direktive je, da zahteva 

etično evaluacijo in avtorizacijo projektov. 

Direktiva zajema glavonožce in žive vretenčarje 

razen človeka, vključno z larvami, ki se hranijo 

samostojno in fetusi sesalcev v zadnjem 

trimesečju. Upošteva tudi živali uporabljane v 

bazičnih raziskavah in  izobraževalnih procesih. 

Postavlja minimalne standarde za oskrbo in 

namestitev živali, poudarja vlogo nadzora in 

uvaja v zakonodajo princip 3R (replacement, 

reduction, refinement). Kljub temu, pa direktiva 

ne prinaša bistvenih sprememb in še vedno 

navaja, da “ostaja uporaba živih živali še naprej 

potrebna za varstvo zdravja ljudi in živali ter 

varovanja okolja”. Pojavlja se tudi vprašanje 

nadzora in interesov posameznikov, ki vplivajo 

na izvedbo projektov. 

Dandanes imamo možnost razvoja alternativ 

testiranju na živalih, problem predstavlja 

motivacija. V aplikativnih tipih testiranja 

(toksikologija, farmacija, kozmetična industrija) 

se stvari premikajo na bolje, saj interes obstaja 

(bolj relavantni rezultati, cenejši postopki, 

marketing cruelty-free produktov). Večji 

problem predstavljajo raziskave v bazični 

znanosti, predvsem biologiji. Kar 38% vseh 

eksperimentov na živalih je narejenih v 

raziskavah na področju bazičnih bioloških 

študij. Mnogi raziskovalci in pedagogi težko 

sprejemajo koncept alternativ. Zato je potrebno 

nadaljnje osveščanje znanstvene skupnosti o 

možnostih alternativ tako v raziskavah kot v 

izobraževalnem procesu, ki se predvsem tiče 

nas, študentov. Primeri v praksi zelo uspešnih 

alternativ so računalniške simulacije, 3-D 

modeli, filmi in interaktivni posnetki. 

Medicinske šole razvijajo naprave »virtualne 

resničnosti« na katerih lahko študenti vadijo. 

Drug primer alternative so t.i. mannikini (lutke) 

različnih živali, od miši do psa, na katerih lahko 

študenti vadijo različne tehnike, od jemanja krvi 

do CPR (predvsem primerno za študente 

veterine). Alternative v izobraževalnem procesu 

torej obstajajo. Seveda je tu vprašanje cenovne 

dostopnosti, kar dandanes predstavlja za 

slovenske fakultete velik problem. Vendar je 

najprej sploh potreben interes po spremembah.  

Na konferenci smo slišale še marsikaj, od 

filozofskih razmišljanj, do konkretnih primerov 

uporabe alternativ na različnih področjih 

znanosti. Če sem vas pritegnila lahko vtipkate v 

brskalnik InterNICHE, Altweb, AnimAlt 

ZEBET in našli boste ogromno informacij. Prav 

tako boste še več o tem slišali od nas, ki smo na 
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konferenci bile, a več zveste v kakšnem e-mailu 

v bližnji prihodnosti.  

Prvi korak na poti do sprememb predstavlja 

sprejemanje živali kot čutečih bitij in posledično 

sprejemanje odgovornosti za lastna dejanja. 

Dokler živali dojemamo kot objekt se zdijo 

alternativni eksperimenti nepotrebni. Šele ko 

začnemo obravnavati živali kot subjekte, kar 

tudi so, se soočimo z moralnimi in etičnimi 

dilemami ravnanja z njimi. 

*obisk konference je sofinanciral ŠSBF 

 

DOBA BIOTEHNOLOGIJE 

Nejc Suban 

Težko bi bilo ugovarjati trditvi, da je človeški 

tehnološki napredek v preteklem stoletju 

vratolomno pospešil. Znanost, navdahnjena od 

vzhajajoče mantre o neustavljivi rasti,  je 

prodrla globoko v sfere javnega ter intimnega 

življenja.  

Človeštvo je v kratkem času uspelo zdrobiti 

materijo do poddelcev in iz nje iztisniti ogromne 

količine energije, življenjska doba in  

proizvodna sposobnost industrije sta zrasli do te 

mere, da planet zadovoljuje apetite vedno bolj 

številnega prebivalstva. Informacijska 

tehnologija je najprej združila svet, nato pa ga 

spremenila v ocean podatkov. Naravoslovje se 

je najprej poslovilo od božjega in, olajšano od 

bremena, svet s hladno preračunljivostjo 

seciralo do najmanjših gradnikov, jih proglasilo 

za temelj obstoječega in na njih znova zgradilo 

realnost.  

Razvoj kulture je lahko le ponižno capljal za 

skoki v razvoju znanstvene misli. Ljudstvo vpija 

nova dognanja in produkte, ki mu jih nameni 

trg, nekritično. Artikli, namenjeni našim 

potrebam in krajšanju vsakodnevnih opravil, 

postopoma in nekontrolirano spreminjajo naše 

pojmovanje sveta, naše ustaljene vedenjske 

vzorce ter sisteme družbenih odnosov. Ponudba, 

ki jo ustvarja trg je samoumevna, tehnološki 

napredek neustavljiv in nevprašljiv. To ne bi 

bilo nič novega, če ne bi bila doba, kateri 

prisostvujemo, edinstvena zaradi popolnoma 

nove sfere v katero s tehnologijo posegamo – 

življenje. 

Od odkritja ognja naprej je človek na poseben 

način zagospodoval naravi. Svojo veščino je 

prignal do skrajnosti; drobil, topil, žgal je mrtvo 

snov in jo preoblikoval po svoji volji. Gonilo 

napredka je bil ogenj in šele proti koncu 

dvajsetega stoletja se je pirotehnološka doba 

umaknila novi smeri tehnologije. Smeri, ki je 

človekov vpliv razširila nad celotnim življenjem 

na Zemlji. 

Sosledje pomembnih mejnikov v biologiji 

najverjetneje poznate in vsi so v določeni meri 

botrovali vzponu biotehnologije. Vedno globlji 

vpogled v delovanje in sestavne dele organizma 

je po vzročno-posledični lestvici znanstvenike 

pripeljal do nosilca dednega materiala; same biti 

življenja. Za pomemben prispevek k teoretični 

osnovi nove biološke paradigme lahko brez 

omahovanja postavimo 1976. leta izdan Sebični 

gen izpod peresa Richarda Dawkinsa, ki je 

svojo teorijo razširil med širšo javnost ter s tem 

naredil plodna tla za uveljavljanje nove 

tehnologije manipuliranja z genskim 

materialom.  Seveda je to le najvidnejši člen v 

verigi dogodkov, pomemben predvsem ker je v 

javni diskurz ponovno vnesel koncept 

redukcionizma in genskega determinizma, 

katerega je hitro posvojila biotehnološka veja 

industrije. Konkretna odkritja, ki so omogočila 

manipuliranje z genskim materialom, je 

kakopak odkritje le-tega, njegove strukture in 

vloge v organizmu. Razvili smo tehnike 

kartiranja genov (barvanje nukleotidov) in 

sekvenciranje odsekov na kromosomih. Pričela 

so se izdelovanja obsežnih zbirk nukleotidnih 

zaporedij in genskih map. Najvidnejše je 

velikopotezno sekvenciranje celotnega 

človeškega genoma - Human genome project, ki  

se je začel leta 1987 in končal leta 2003. Danes 

poteka izdelava podatkovnih baz nukleotidnih 

zaporedij za malone cel živi svet-  zbirke z 

genomom mikrobnih združb, ki bivajo na 
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človeku, zbirke epigenetskih sprememb, 

mutacij, sprememb transkripcije…  Poleg 

kopičenja znanja v genetiki je nove smernice 

omogočil postopek rekombinacije DNA. Prvič 

je to uspelo Stanleyu Cohenu in Herbertu 

Boyerju leta 1973. Dosežek je bil edinstven, saj 

je bil prvič, z rekombinacijo prek plazmida, 

ustvarjen umeten organizem. Pričelo se je 

človeško stvarjenje živega. 

Znanost je resda napredovala v neslutena 

področja, vendar je bila le želja po zaslužku 

tista, ki je gonjo za genskim bogastvom planeta 

pognala v višave. Ananda Chakrabarty je leta 

1971 prvič v zgodovini na Ameriški patentni 

urad vložil zahtevo za patentiranje živega 

mikroorganizma, sposobnega razgradnje naftnih 

madežev. Urad je sprva zahtevo zavrnil z 

opombo, da se živih bitij ne da lastiti. Proces se 

je s dodatnimi pritožbami in sojenji vlekel do 

leta 1980 z zmago v prid Chakrabartiju. Sodišče 

se je zedinilo, da se živih bitij resda ne da 

patentirati, vendar je omenjeni primer bolj 

podoben skupku kemičnih reakcij, kot pa psu ali 

pa šimpanzu. Odobritev patenta je bila zelena 

luč biotehnološkim podjetjem. Zgolj nekaj 

mesecev po razsodbi ameriškega vrhovnega 

sodišča, se je na Wall Streetu pojavilo prvo 

biotehnološko podjetje –Genentech, in tam 

ponudilo svoje delnice. Do popoldneva, ko se je 

trgovanje končalo je vrednost podjetja iz 36 

narasla na 532 milijonov dolarjev. Zagretost za 

financiranje nove zlate jame je bila tolikšna, da 

je Genentechu to uspelo brez da bi na trgu imel 

kakršenkoli izdelek.  

Pričelo se je veliko grabljenje svetovnega 

genskega bogastva. Organizirane in financirane 

s strani velikih podjetij, so se ekspedicije 

znanstvenikov odpravljale proti ekvatorju, kjer 

je biotska pestrost največja, vzorčile in izolirale 

gene, ki so jih nato s patentom zaščitile kot 

svojo intelektualno lastnino. Izkoriščanje 

tovrstnih območij je vzdignilo nemalo prahu, saj 

so iskane lastnosti, pridobljene skozi generacije 

križanja domačih živali, ali edinstveni geni za 

odpornost, najdeni pri prvobitnih ljudstvih 

naenkrat postali tuja last. Piko na i in s tem 

proste roke kapitalu pa je dala šele leta 1987 

sprejeta odločba o patentiranju živali. Odločba, 

kljub temu da izvzema ljudi, vključuje človeška  

tkiva in celične kulture.  Od takrat naprej smo 

lahko priča absurdom, ki so posledica ohlapnih 

patentnih določb. Podjetjem je omogočilo 

ustvarjanje monopola nad tehnikami 

rekombinacije, določenimi celičnimi kulturami, 

organi ali celo vrsto, ki vsebuje rekombinante! 

Zgovorna primera sta odobritev patenta 

Monsantu, ki se nanaša na vsa semena ali 

rastline bombaževca, ki imajo z genskim 

inženiringom spremenjen dedni material in 

patent za uporabo krvnih celic iz popkovine 

novorojenčkov, ki ga je Evropski patentni urad 

podelil Biocytu. Podjetje ima tako, čeprav je za 

pridobitev patenta le osamilo in zamrznilo 

celice, tržni nadzor nad delom človeškega 

telesa.  Srdit boj za pravice je pokopal 

marsikatero podjetje ter ustvaril nove svetovne 

korporacije. Že več let nazaj je prvih deset 

agrokemičnih podjetij nadzorovalo 81% 

tovrstnega svetovnega trga, deset 

bioznanstvenih podjetij je nadzorovalo 37% 

prodaje semen, deset farmacevtskih podjetij pa 

47% trga farmacevtskih izdelkov. Na vrhu 

seznama najuspešnejših bioznanstvenih podjetij 

je deset multinacionalnih podjetij s proizvodnjo 

hrane in pijače, skupaj vrednih več sto milijard 

dolarjev. Ogromna koncentracija moči s svojim 

lobiranjem soustvarja svetovno politiko in 

družbene trende. Korporacije, kot so Novartis, 

Monsanto, Eli Lily, Du Pont, itd., onemogočajo 

smernice, ki vodijo k trajnostnem razvoju in, 

večinoma  v manj razvitem svetu, povzročajo 

degradacijo okolja z onesnaževanjem, 

izkoriščanjem virov in poceni delovne sile. 

Čeprav ni tovrstna praksa nič novega in nas 

najbrž pušča hladne, pa je vpliv biotehnoloških 

podjetij večji, kot je navada pri svetovnih 

korporacijah, prav zaradi, že omenjene, sfere v 

katero posegajo. 

Življenje se je v zgodovini razvilo, poselilo in 

ustalilo po vsem planetu. Raznovrstnost 

habitatov in sposobnost prilagajanja sta ustvarili 

mnogoterost življenjskih oblik in jih opremili z 

lastnim, edinstvenim naborom genov. Posledice 

izmenjave genov med nesorodnimi organizmi in 
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njihovega izpusta v okolje so, zahvaljujoč že 

omenjenim podjetjem, preslišane, vendar zaradi 

tega nič manj katastrofalne. Gensko 

spremenjeni organizmi ustvarjajo nove alergije, 

ki so posledica mutiranih beljakovin; 

superplevele in superškodljivce, ki so nastali 

zaradi 'odpornih', herbicide in insekticide 

vsebujočih, poljščin, prekomernega škropljenja 

in gnojenja, ki je posledica začaranega kroga v 

boju z njimi; manjšanje hranilne vrednosti 

pridelkov; manjšanje diverzitete in izgubljanje 

divjih sort poljščin zaradi križanja med njimi ali 

transdukcije genov. Resničen obseg škode, ki 

nastaja, je še neznan, saj je tovrstnih raziskav 

malo ter so slabo financirane in zamolčane. 

Vpliv novih tehnoloških praks se širi vpliv tudi 

na družbeno okolje. Sekvenciranja dednega 

materiala se vse bolj poslužujejo zavarovalniške 

hiše, zdravstvene ustanove, delodajalci, vladne 

službe ter posredniki za posvojitve. Da je 

genska diskriminacija veliko bolj razširjena, kot 

bi sprva domnevali, je razkrila raziskava 

harvardskega oddelka za medicinsko etiko, leta 

1996. Polovica od tisoč anketirancev,  ki so bili 

potencialni nosilci hudih dednih bolezni 

(fenilketonurija, Huntingova bolezen,...), je 

odgovorila, da so že doživeli kakršnokoli 

diskriminacijo, najpogosteje s strani 

zavarovalnic in zdravstvenih ustanov. Z 

manjšanjem stroškov genskih raziskav, lahko 

pričakujemo, da bodo genski podatki pri 

vrednotenju zavarovalniških premij vse bolj 

pogosti. Prav tako se je, od vpeljave 

amniocenteze kot rutinskega pregleda, povečalo 

število splavljenih otrok, ki bi se lahko rodili z 

okvaro ali dedno boleznijo. Raziskave genov, ki 

vplivajo na vedenje posameznikov, so 

mnogokrat poenostavljene in zanemarjajo vpliv 

okolja. 'Geni' za alkoholizem, homoseksualnost, 

tesnobo, hiperaktivnost... sprožajo segregacijo 

posameznikov, ki z vse preveč vzporednicami, 

spominja na evgenično znanost iz začetka 

prejšnjega stoletja.  

Vzpon biološke znanosti je nedvomno odprl več 

vprašanj, kot jih je uspel odgovoriti. 

Razumevanje in raziskovanje genoma je močno 

omajalo dosedanjo redukcionistično paradigmo 

in postavilo njene temeljne nauke pod vprašanj, 

vendar apetitom vplivnih podjetij in z njimi 

povezanih inštitutov ter univerz(!) bolj 

odgovarja bolj poenostavljena razlaga znanja. 

Ustvarjanje nadomestnih organov, nadomestnih 

maternic, genske terapije, zdravljenje prej 

neozdravljivih bolezni so bližje, kot se nam zdi. 

Le previdnost in nepristranskost nam lahko 

pomagata, da bo nova tehnologija razvila 

potenciale, ki bodo doprinesli k dobrobiti 

človeštva in ne k njegovem uničevanju. 

 

Celice kitajskih hrčkov v 
proizvodnji bioloških zdravil 

Jerneja Debeljak 

Kitajski hrček (Cricetulus griseus) spada v rod 

glodavcev (Rodentia), eno največjih skupin 

sesalcev, tako po številu družin in živečih vrst, 

kot tudi po velikosti populacij. Predstavniki te 

vrste živijo 1,5 do 2 leti in so po videzu precej 

podobni mišim, le da imajo kratek rep in 

nekoliko krajši gobček. Večini so znani  

predvsem kot hišni ljubljenčki. Otroci so nad 

njimi navdušeni prav zaradi njihovega ljubkega 

videza, skrb zanje pa ni pretirano zahtevna. 

Prihajajo iz SV Kitajske in Mongolije, v Evropo 

(natančneje Veliko Britanijo) pa so prišli leta 

1919 z namenom vzreje za laboratorijske živali. 

Izkazali so se kot primeren model za določanje 

bakterij Pneumococci.  
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Z razvojem biotehnologije pa jih je čakala 

pomembnejša naloga. Dobili so ključno vlogo 

pri produkciji bioloških zdravil. Laboratoriji so 

za produkcijo proteinov sprva uporabljali 

bakterije (E. Coli). Vendar pa le te za izdelavo 

kompleksnejših proteinov, kakršne potrebujejo 

v zdravstvu in farmaciji za izdelavo terapevtskih 

učinkovin, niso primerne. Pomembno je namreč 

pravilno zvitje in posttranslacijske modifikacije 

in tega s prokariontsko celico ni mogoče doseči. 

Kot očitna izbira so se pokazale celice sesalcev. 

Med temi pa so izstopale prav celice kitajskih 

hrčkov. Uporabljajo se le celice pridobljene iz 

jajčnikov samic, znane kot CHO (Chinese 

Hamster Ovary) cells. 

Te celice so najprimernejše, ker imajo uspešno 

rast v kulturi, hiter generacijski čas in 

sposobnost, da zrastejo do velikih volumnov, 

kar je izredno pomembno pri produkciji 

terapevtskih učinkovin ( več celic – več 

produkta). Človeške celice so se izkazale kot 

neuspešne saj imajo izjemno slabo rast v kulturi, 

pa tudi, če bi rasle, bi bila prisotna nevarnost 

okužbe z raznimi patogenimi virusi ( HIV, 

rdečke, herpes...), ki napadajo človeka, teh 

okužb pa pri CHO celicah ni.  

 

Temelje za delo s CHO  celicami je postavilo 

podjetje Genentech, danes pa so že prisotne v 

skoraj vseh farmacevtskih podjetjih. Izboljšave 

bioreaktorjev so omogočile konstantno 

dovajanje hranil, spremljanje koncentracije 

kisika ter CO2 in posledično hitrejše 

pridobivanje proteinov. Poleg produkcije zdravil 

so tudi priljubljeno orodje za raziskave na 

raznih področjih, od genetike (ekspresije genov, 

vplivi radiacije...) do biologije raka.  Torej, ko 

boste naslednjič opazovali majhne kosmatince z 

velikimi črnimi očmi in drobnimi tačkami 

pomislite kakšen vpliv imajo na zdravje mnogih 

izmed nas. 

 

NACIONALNI PARKI V JUŽNI 
INDIJI 

Nina Lozej 

Indija. Deleža sanj, eksotike, revščine, barv, 

praznovanj, pestre zgodovine in trdega dela... 

pa tudi dežela tropskih pragozdov, divjih 

slonov in tigrov, pisanih metuljev in ptic.  

Vročina in kulturne razlike lahko naredijo 

potovanje precej naporno, a kot pravijo, če jo 

vzljubiš, se boš vračal tja znova in znova. Tudi 

sama sem to doživela, saj sem v zadnjem letu 

Indijo obiskala trikrat, tam sem skupaj preživela 

že 10 tednov. Obiskala sem veliko krajev in 

naravnih rezervatov, med katerimi so mi bili 

najbolj všeč predstavljeni trije. Vsem je skupno 

to, da ležijo v zahodnem predelu južne Indije v 

državi Kerala, kjer je eno največjih območij 

zavarovanih ekosistemov. So namreč del 

povezane verige nacionalnih parkov, ki tvorijo 

sklenjeno področje neokrnjenih habitatov in 

omogočajo ohranjanje naravnih koridorov za 

migracije večjih živali. S tem skušajo zagotoviti 

zadosten genski pretok med populacijami 

ogroženih vrst, kot so bengalski tiger in indijski 

slon, za zagotavljanje čim manjšega človeškega 

vpliva pa imajo več strategij. Prvič, večinoma so 

zavarovana območja strogo zaprta za 

obiskovalce, razen označenih poti in v 

spremstvu lokalnih vodičev. Drugič, spodbujajo 

lokalno prebivalstvo pri prizadevanju za 

zmanjšanje ilegalnega lova na ogrožene vrste s 

tem, da nekdanjem lovcem ponudijo delo 

vodičev in upravljavcev, saj ti po navadi zelo 
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dobro poznajo območja. Poleg tega pa je tudi 

opazno ozaveščanje in izobraževanje mladih o 

pomenu narave in ogroženih vrst za obstoj nas 

samih, saj sem vsepovsod, tudi v večjih mestih 

opazila opozorilne table in napisi, kot so "Save 

the tiger".  

Eravikulam 

Naravni rezervat Eravikulam leži na pobočjih 

gorovja Zahodni Gati in meri približno 100 

kvadratnih kilometrov. Zaradi težjega in  

 

Opozorilna tabla ob poti za obiskovalce 

nacionalnega parka Eravikulam. 

 

Pogled na redke predstavnike nilgirskih tarov. 

omejenega dostopa za ljudi je območje izredno 

pomembno za pestrost gorskih živalskih in 

rastlinskih vrst. Znan je predvsem kot eno 

zadnjih območij življenjskega prostora ogrožene 

in endemične vrste gorskih koz, imenovane 

nilgirski tar (Hemitragus hylocrius), poleg tega 

pa na celotnem območju živi še 20 drugih vrst 

sesalcev, vključno z leopardom, tigrom in 

zlatim šakalom, občasno pa park obiščejo tudi  

divji indijski sloni. Tudi pestrost ptic je visoka, 

število tam živečih vrst  

Spodaj: Pogled na vrhove Zahodnih Gatov, ko se je 

megla z trenutek razkadila. 
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divji indijski sloni. Tudi pestrost ptic je visoka, 

število tam živečih vrst ocenjujejo ocenjujejo na 

130. Za obiskovalce je odprt samo majhen 

delček v središču rezervata, in sicer 1 km dolga 

tlakovana in ograjena pot, na izhodišču katere je 

postavljena hiška s podrobnimi opisom 

rezervata, do tja pa redno peljejo minibusi. 

Eravikulam sem obiskala v času monsunskega 

deževja, zato je bilo vreme večino časa vetrovno 

in oblačno, ker pa so vrhovi v tem področju 

visoki okoli 2000m nadmorske višine, so se 

oblaki spremenili v meglo. To je le še dodalo k 

občutku mističnosti in divjine, ko se je megla 

vsake toliko razkadila in odstrla pogled na 

daljne travnike in gozdove. Od živali sem lahko 

opazovala različne vrste ptic, ki so  posedale na 

okoliških grmih, imela pa sem tudi srečo, da 

sem dvakrat uzrla obrise nilgirskih tarov, ki se 

mirno pasejo v bližini, skriti v gostih pasovih 

megle. 

Periyar 

Nacionalni park Periyar se imenuje tudi rezervat 

tigrov in slonov in leži sredi hribovja v skrajno 

južnem delu države Kerala. Je precej lahko 

dostopen, saj vhod v park leži na obrobju 

turističnega mesteca Thekaddy, ki ima tudi 

bogato kulturno dediščino.  

 

Mogočno drevo tropskega pragozda, nacionalni 

park Pariyar. 

Pokrivajo ga obsežna območja tropskega 

pragozda, v središču katerega leži jezero 

Periyar, ki je nastalo z zajezitvijo reke z istim 

imenom. Park je označen kot eden najbolje 

organiziranih rezervatov v Indiji in je pravi raj 

za vse pustolovce in biologe, saj ponujajo 

različne aktivnosti, npr. jezdenje slonov, izlete z 

ladjico po jezeru, večurne ali večdnevne pohode 

itd. Tudi tja sem se odpravila sredi 

monsunskega deževja, ko je turistov najmanj in 

so pijavke najbolj aktivne. Odpravila sem se 

namreč na tri-urni treking po skrivnostnih poteh 

bujno zelenega in zaraščenega tropskega gozda 

v spremstvu lokalnega vodiča. Že po prvih 

nekaj korakih so se na moje čevlje začele 

prisesavati drobne pijavke, sicer nenevarne a  

 

Razgibana pokrajina v severni Kerali, polna 

nasadov čajevca in slapov. 

zelo nadležne. Na srečo me je vodič opremil s 

posebnimi pokrivali čez noge, posute s 

tobačnim prahom, da mi pijavke niso prišle do 

živega in sem lahko pozornost preusmerila na 

okolico. In bila sem nepopisno očarana nad 

vsem, kar sem videla, slišala in vonjala. Sicer 

sem se na ta izlet odpravila v popoldanskem 

času, ko je bilo najmanj živali aktivnih, zato 

nisem pričakovala srečanja s tigrom ali sloni, 
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vrsta lastovičarja (Graphium sarpedon) 

 

 

Divja indijska slonica in njen mladič mirno 

prečkata cesto, ki pelje skozi nacionalni park 

Bandipur. 

sem pa zato naletela na njihove iztrebke. 

Najglasnejše so bile različne vrste opic 

(predvsem makaki), ki so bile skrite v visokih 

krošnjah, in pisano obarvane ptice, ki so bile 

bolj plašne (opazila sem jih šele s pomočjo 

vodiča).  

 

Desno: Vrsta vodomca (Pelargopsis capensis). 

Spodaj: Wayanad, območje obsežnih neprekinjenih 

gozdov. 



28  

 

Najlažje sem lahko opazovala najrazličnejše 

vrste tropskih rastlin, od cvetočih grmovnic pa 

do ogromnih dreves, na katerih so se razraščale 

epifitske rastline. Vmes nas je zajelo tudi 

enourno deževje, ki je poskrbelo za res 

nepozabno izkušnjo prvinske divjine. 

Wayanad 

Wayanad je manjše redko naseljeno območje na 

severu Kerale, ki ga večinoma pokrivajo 

gozdovi in nasadi čajevca in katerega del je tudi 

nacionalni park Bandipur.  

 

»This waterfall is a symbol 

Of the dynamic Earth 

This flowing water is a symbol 

Of the ever changing Earth. 

Life is also a reflection of the dynamism, part of the 

change 

Respect to this stream is respect to water 

And Self respect. (Karala Forest and Wild Life Department 

– For Earth and Future.)« - Napis ob poti do slapov v 

pokrajini Wayanad. 

 

Tudi ta park je zavetišče za slone in tigre, skozi 

njega pa pelje samo ena cesta, ki jo ponoči 

zaprejo zaradi divjih živali. Le-te so v nočnem 

času tam najbolj aktivne, zato bi se zgodilo 

preveč trčenj in nesreč, saj cesta ni ograjena. 

Imela sem precejšnjo srečo, da sem na tej cesti 

med vožnjo v najetem taksiju doživela srečanje 

z divjimi sloni. Bila je mama z dvema 

mladičema, ki se je naenkrat pojavila ob robu 

ceste z očitnim namenom, da bi jo prečkala. Ves 

promet se je ustavil in slonja družinica se je 

mirno in počasi odpravila čez cesto in spet 

izginila v globinah gozda, meni pa je od 

razburjenja vzelo dar govora. Voznik taksija je 

pojasnil, da se taka srečanja dogajajo pogosto 

predvsem zjutraj in ob mraku in da se jih nihče 

ne upa izzivati, saj odrasel slon z lahkoto naredi 

precejšnjo škodo na vozilih. Po približno 15 

minutah smo zagledali še enega slona ob cesti, a 

tokrat se je voznik odločil, da ga ne bo počakal, 

in na hitro odpeljal mimo njega. Ko sem 

pogledala nazaj, sem ga videla, kako teče za 

avtom, ampak nas na srečo ni uspel dohiteti. 

Poleg te izkušnje sem v Wayanadu doživela še 

veliko dih jemajočih prizorov, kot so veličastni 

razgledi, šumeči slapovi in odsevi v jezerih... 

(foto: Nina Lozej) 

 

Bali – prigode v hribovski vasici 

Nina Zupanič 

Ob omembi tropskega otoka Bali večina ljudi 

najprej pomisli na neskončne peščene plaže, 

turkizno morje, palme ... in obilico turistov. 

Ker sama nisem najbolj navdušena nad kraji, 

kjer je turistov več kot domačinov, sem bila 

prepričana, da bo Bali na najini poti zgolj 

kratek in neizogiben postanek na poti proti 

vzhodnejšim otokom. Pa sem se uštela. Povsem 

po naključju sva namreč spoznala 

tradicionalno Balijsko družino, ki naju je 

povabila na svoj dom v eno izmed majhnih 

vasic, povsem izven uhojenih turističnih poti. 

In le kdo bi se lahko uprl tako mamljivi 

ponudbi? 

S starim, razmajanim avtomobilom na 

štirikolesni pogon smo se odpeljali v hribe, ki 

obdajajo jezeri Buyan in Tamblingan v 

osrednjem delu Balija. Z vzvratnega ogledala je 

skupaj s številnimi drugimi predmeti bingljala 

čeljust, ki na srečo ni bila človeška. Mimo je 

bežalo vedno bujnejše rastlinstvo, saj je dežja v 

hribih tudi v sušni dobi precej. Kam natančno 

gremo, nisva vedela, saj je bila očetova 

angleščina omejena na nekaj osnovnih fraz, 

najina indonezijščina pa na Lonely Planetov 

slovar in par besednih zvez, ki sva jih do tedaj 



 29 

 

že osvojila (beri: dober dan, hvala, jaz sem Nina 

itn.). Ob cesti so sedele opice in le tu in tam smo 

srečali kakšnega domačina na kolesu – turista že 

od jezera nisva videla nobenega. Zdelo se je kar 

neverjetno, da bova morda lahko občutila celo 

delček pristnega življenja na podeželju, kjer po 

možnosti ne bo vse podrejeno turizmu. 

Družina, ki naju je sprejela v goste je štela pet 

članov – poleg očeta in mame so bili pri hiši 

trije otroci. Ratna je bila najstarejša in nekako 

najinih let, njen brat Made je bil nekaj let mlajši, 

mala Koming pa je ravno začela hoditi v šolo. 

Ideal Balijske družine so štirje otroci, ne več in 

ne manj. Oče, po domače papa Jeru, nama je 

ponudil majhno sobico, ki je za nekaj dni 

postala najin dom. Mama se je ves čas najinega 

bivanja pri njih trudila, da nikoli nisva bila 

lačna. Hrana je bila sicer preprosta, a zelo 

okusna, sestavljena iz treh ali štirih vrst 

zelenjave in nasija (riža), pošteno začinjena in 

servirana na kosu lista bananine palme. Ker je v 

navadi, da se je z rokami, odslužen palmin list 

pa se vrže prašičem, po kosilu nikomur ni 

potrebno pomivati posode.  

 

Pogled z dvorišča  

Poleg tega so nama znova in znova ponujali 

domačo kavo, saj so imeli v lasti precej veliko 

plantažo kavovca, ki nama jo je oče ponosno 

pokazal že prvo popoldne. Zeleni plodovi so se 

ravno barvali rdeče, zato je bilo obiranje in 

obdelava kavnih zrn na vrhuncu sezone. Zvečer 

smo tako sedeli v kolibi za hišo in opazovali 

očeta pri praženju kave. Nad ognjem je 

neprenehoma vrtel velik železni sod, da bi se 

kava čim bolj enakomerno spražila, ob tem pa 

ne zažgala. Dišalo je omamno. Ob ognju je bilo 

tudi prijetno toplo, v resnici pa smo bili že tako 

visoko, da se je ozračje zvečer pošteno ohladilo.  

 

 

Mala Koming z nepraženimi zrni kave 

 

 

Darovanje dobrim duhovom 
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Mama na polju cvetic 

 

Kačji sadeži na tržnici 

Naslednje jutro je mama že na vse zgodaj 

pomirila dobre in slabe duhove, tako da je v 

košarice iz palminih listov zložila nekaj riža, 

sadja in cvetov, ter vanje zataknila kadilo. 

Košarice je nato polagala na tla pred hišo, s 

čemer je pomirila slabe duhove, ki bi utegnili 

škodovati družini, ter v domači tempelj, kjer je 

svojo družino priporočila dobrih duhovom. 

Tako smo bili še za en dan več zavarovani pred 

zlo usodo. Na Baliju po veroizpovedi 

prevladujejo hindujci. Balijski hinduizem se od 

indijskega razlikuje predvsem po tem, da 

vsebuje prvine budizma in animizma. Še zmeraj 

verjamejo v božanstvo leva in še nekaterih 

drugih živali, ki stražijo vhode v templje, 

verjamejo pa tudi v reinkarnacijo in so (vsaj po 

mojih izkušnjah) navdušeni nad ljudmi s 

kodrastimi lasmi, saj naj bi ti prikazovali 

spiralen potek življenja oz. reinkarnacij.  

Na Baliju ženske počnejo skorajda izključno le 

dve stvari – kuhajo in cele dneve pletejo 

košarice za daritve. No, tukaj na vasi je morala 

mama zjutraj še narezati cvetje na njivi, 

namenjeno za obredno darovanje duhovom in 

ga odnesti na tržnico. Seveda sva se tja 

odpravila skupaj z njo. Tržnice v tretjem svetu 

so zmeraj nenavadna mešanica barv, vonjev in 

zvokov. Medtem ko je mama prodala cvetje in z 

dobljenim denarjem kupila zelenjavo, jajca in 

riž, sva midva na stojnicah s sadjem nakupila 

sadje za celo družino.  

Po kosilu so se fantje odpravili na plantažo, 

ženske pa smo pospravile ostanke kosila, nato 

pa sem se skupaj z mamo odpravila v šolo iskat 

malo Koming. Šola je bila od doma oddaljena le 

slab kilometer, pa vendar sva se do tja vlekli 

skoraj pol ure. Hitra hoja v balijskem slovarju 

ne obstaja in tek turistov po plažah v turističnih 

krajih spremljajo začudena skimavanja z glavo, 

češ, le kdo bi jih razumel. Ko sva končno prišli 

do šole, je Koming že čakala na dvorišču in med 

tem grizljala kos lubenice, ki ga je dobila za 

malico. Moja pojava je tako med učitelji kot 

med učenci povzročila kar nekaj radovednih 

pogledov. Kmalu za tem je nekdo do mene 

pripeljal učiteljico angleščine in čeprav je bila 

njena angleščina na zelo osnovnem nivoju, mi je 

na mojo željo vseeno uspela razložiti potek 

šolanja tukajšnjih otrok in me med tem 

popeljala po učilnicah. Čisto na koncu, ko sva 

se sprehodili mimo kuhinje, sem tudi jaz za 

malico dobila kos lubenice in prisrčen nasmeh 

okroglolične kuharice. 

 

Otroci v šoli 

Kljub težavam pri komunikaciji, sva počasi 

odkrivala zakonitosti vaškega življenja na 

Baliju. Kmalu sva tudi v resnici opazila, kar sva 
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vedela že v teoriji – da družbena organizacija 

temelji na podobnem principu kot tista v Indiji – 

in sicer na kastnem sistemu. Od indijskega se 

razlikuje po manjši kompleksnosti, ljudje na 

Baliju so razdeljeni le med štiri kaste: Shudra, 

Wesya, Satria in Brahmana (nedotakljivi tu ne 

obstajajo). V večjih krajih po otoku je kastni 

sistem že bolj ali manj stvar preteklosti, na 

podeželju pa je takšna razdelitev še precej živa. 

Papa Jeru in njegova družina so spadali v 

najvišjo kasto, saj je bil oče brahman oz. nekje 

na poti do tega, da postane brahman oz. 

hindujski duhovnik.  

Kot bodoči brahman je bil naslednji večer 

zadolžen za poroko dveh vaščanov. Tako se 

nama je ponudila idealna priložnost, da se 

udeleživa prave balijske poroke. Na Baliju ima 

poroka poseben pomen in neporočenih parov 

tako rekoč ni. Tudi samskih ljudi praktično ni, 

saj je poroka prvi korak k zadovoljitvi božjih 

želja in želja prednikov. Drugi korak, ki se mora 

zgoditi čim prej po poroki, so otroci, po 

možnosti vsaj en sin in ena hči. Sorodniki in 

drugi vaščani zato na poroko prinesejo čim več 

daril za bogove in duhove, da bi 

mladoporočencema izborili kar se da uspešen in 

ploden zakon (čeprav sem imela občutek, da je 

nevesta že noseča). Ženska se po poroki 

običajno preseli v moževo gospodinjstvo, 

izjema so le družine, ki nimajo sinov. V 

takšnem primeru se mož prve hčerke preseli v 

njeno družino, da bo lahko skrbel za hišo, ko 

starši ne bodo mogli več.  

Poroka je bila izjemno bučna, igral je vaški 

orkester gamelan in nevestine prijateljice so v 

templju plesale za srečo mladoporočencev. 

Jedlo in pilo se je vse do jutra in na mizah kar ni 

in ni zmanjkalo hrane. Še najmanj razposajena 

sta bila videti ženin in nevesta, le kdo bi vedel 

zakaj. Sklepala sem, da sta zaradi številnih 

predporočnih ceremonij verjetno že povsem 

izžeta.  

 

Mladoporočenca 

Iz te odmaknjene vasice sva pot nadaljevala v 

Ubud, kjer sva bila priča še skupinski kremaciji 

pomembnih vaščanov v eni izmed okoliških 

vasi in pa osupljivo lepim jutrom med riževimi 

polji, od tam pa sva se končno le napotila proti 

vzhodu. Otok naju je v nasprotju s pričakovanji 

prijetno presenetil, kajti ugotovila sva, da se 

lahko tudi na tako zelo turističnem otoku, kot je 

Bali, najdejo odmaknjeni kotički – le včasih je 

treba zaviti s poti. (foto: Nina Zupanič) 

 

Prinašanje darov pokojnim 
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Popravek zapisa v članku “Ena 
žaba je umrla, štiri miši je 

požrla.. Ali pojdeš na pogreb?” – 
s pripisom. 

Aja Zamolo 

Zapisu iz omenjenega članka, ki pravi, da se 

tekom študija biologije srečujemo tudi z 

živalmi, ki dihajo z odprtim prsnim košem, 

manjka nikalna oblika. Torej “ne”, ki je bil 

Oddelku za biologijo izrečen leta 2007 in od 

takrat dalje živali v naših laboratorijih ne dihajo 

več ali pa jim niso povzročene bolečina, 

trpljenje, stiska ali trajne poškodbe, kar so 

kriteriji za opredelitev poskusa na živalih po 

Zakonu o zaščiti živali. Poskusov na živalih v 

izobraževalne namene se torej ne sme izvajati, 

izjemi pa ostajata študija medicine in veterine, 

kjer so poskusi dovoljeni, če ni na voljo 

alternativne metode (ki ne vključuje uporabe 

živali), vendar le v obliki prikaza študentom. 

Oddelek za biologijo ima dovoljenje za 

izvajanje izobraževanja na živalskih tkivih 

predhodno usmrčenih živalih in ne za 

vivisekcijo oziroma delo na narkotiziranih 

živalih. Vivisekcija, ki je tudi največkrat 

omenjena metoda s strani gibanja za pravice 

živali, pa še zdaleč ne zaobjema vse uporabe 

živali v izobraževanju. Je nekako najbolj 

opevana zgolj zaradi vizualno močnega efekta.  

Torej v naši hiši se “poskusi” ne izvajajo, 

ampak se v namene pridobivanja novih znanj 

dela zgolj in samo na tkivih, ki se jih pridobi z 

usmrtitvijo laboratorijske živali (ali od klavnih 

živali na liniji klanja). In s tem pridem do 

sklepa, da je največja napaka v objavljenem 

članku v prejšnjem AR sama prekomerna 

uporaba izraza “poskus” in ne le lapsus s še  

 

 

 

dihajočimi žabami, ki nehote diskreditira 

pedagoško delo, za kar se opravičujem. 

Definicije so kot vedno tisto, iz česar vzniknejo 

problemi - predvsem te, ki so zastavljene skozi 

zakonodajo in katerih zapis bi radi spreminjali 

tisti, ki si želimo premika v eno ter tisti, katerih 

tendence so usmerjene v drugo stran (recimo, da 

so poleg leve in desne tukaj še smeri neba in 

multidimenzionalnosti prostorov) ali pa tisti, ki 

k stvari pristopajo z argumenti, da naj ostane 

tako kot je. Zato se sama najraje poslužujem 

izraza “uporaba živali”, ki je dovolj inkluziven 

in zdi se, da se mu nič ne more izmuzniti.  

Če strnem misel – še enkrat izpostavljam, da se 

na tej točki v času zdi, da raziskovalci, ki pri 

svojem delu uporabljajo živali in tisti, ki temu 

nasprotujejo, delujejo iz popolnoma drugačnih 

pogledov na trenutno stanje. Težko se je soočati 

s problematiko in razviti nek konstruktiven 

diskurz, če se čepi na nasprotnih bregovih, zato 

je pomembno, da se oboji zavejo težavnosti in 

nejasnosti razmerja med znanostjo in etiko, ki 

smo mu danes priča, ter skušajo poiskati pot 

preko. Znanost stoji na križpotju biomedicinskih 

znanosti, razvoja in etike. Zdaj je čas, ki zahteva 

razvoj in ponujanje alternativ in uporabnih 

metod, skozi katere lahko skrenemo s poti 

etično sporne uporabe živali. Ne gre torej za 

onemogočanje raziskovalnega dela, ampak za 

poziv k uporabi bolj etičnih metod. Kot študenti 

naravoslovnih znanosti, se moramo spraševati o 

(bio)etičnem ozadju naših metod raziskovalnega 

dela vsaj s kančkom samoiniciative.  
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POMLADNO RAZVEDRILO 

 

 

SODOKU: 

 

 

BESEDE, OPISANE SPODAJ, POIŠČI 

MED ČRKAMI V VODORAVNI IN 

NAVPIČNI SMERI: 

1. Gliva, ki jo vsi poznajo 

2. 4 pare nečlenjenih nog, zadnji 

par obrnjen navznoter, živijo v mahu 

3. Žuželke s kljuncem 

4. Filtratorske živali brez pravih 

tkiv 

5. Vrstno najštevilčnejše živali 

6. Rastlina, uporablja se semena in 

nezrele glavice 

7. Členjena žival pokrita s kutikulo 

8. Rumene alge 

9. Bojevnik v srednjem veku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A G P X V T D J A H I K Č 

E A E S C R Č M N B I T S 

X A N T H O P H Y C E A E 

T F I J H B O I I Z D R Š 

S B C T I G R D T U T D Y 

A H I R U D I N E A C I R 

P N L B Z J F C Z M V G Z 

M O L C O L E O P T E R A 

F V I V V O R Č T B L A D 

O R U O G M A K R Z D D X 

B Z M S C O E B D I F A T 
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NA KRATKO SPOZNAJ ŠOU V 
LJUBLJANI  

 

Kot študent Univerze v Ljubljani postaneš tudi 

član Študentske organizacije Univerze v 

Ljubljani (ŠOU v Ljubljani). To je avtonomna 

organizacija, ki zastopa interese in pravice 

študentov ter se zavzema za njihovo uresničitev, 

hkrati pa z organizacijo številnih športnih, 

kulturnih, izobraževalnih ter zabavnih dogodkov 

in prireditev skrbi za raznovrstnost in kakovost 

obštudijskega življenja. V študentskem jeziku to 

pomeni, da se skupaj zabavamo in skupaj 

rešujemo tvoje težave.  

Področja delovanja ŠOU v Ljubljani pokriva 5 

resorjev:  

 Resor za socialo in zdravstvo 

 Resor za študijsko problematiko 

 Resor za obštudijske dejavnosti 

 Resor za mednarodno sodelovanje 

 Resor za ŠOVZ (študentske organizacije 

visokošolskih zavodov) 

 

V okviru ŠOU v Ljubljani deluje 5 stalnih 

dejavnosti: 

 Študentska prehrana 

 Komunikacijsko-informacijski servis 

ŠOU v Ljubljani (KISS) 

 Družbeno-kritični študentski časopis 

Tribuna 

 ŠOUVIZIJA, spletna televizija ŠOU v 

Ljubljani 

 Dijaška skupnost Ljubljana (DSL) 

 Civilno-družbena iniciativa ŠOU v 

Ljubljani 

  

ŠOU v Ljubljani je (so)ustanovitelj osmih 

zavodov, ki sestavljajo družino ŠOU: 

 Študentska svetovalnica 

 ŠOU šport 

 ŠOLT 

 Zavod K6/4 

 Zavod ŠOUhostel, ki upravlja s Hostlom 

Celica 

 Radio Študent 

 Študentska založba 

 Zavod Socialni inkubator  

 

Organi ŠOU v Ljubljani  

Najvišje predstavniško telo študentov je 

Študentski zbor. Sestavlja ga 45 poslancev, ki so 

izvoljeni na študentskih volitvah na 

posameznem visokošolskem zavodu. Delovanje 

ŠOU v Ljubljani usmerja predsedstvo ŠOU v 

Ljubljani, ki ga za obdobje dveh let izvoli 

Študentski zbor. Predsedstvo ŠOU v Ljubljani 

sestavljajo predsednik in pet študentskih 

ministrov, ki vodijo posamezne resorje.  

Poslovanje ŠOU v Ljubljani vodi direktor, ki 

organizacijo zastopa v pravnem prometu, skrbi 

za zakonitost poslovanja in zagotavljanje 

finančnih sredstev za delovanje organov, 

organizira delo služb, predpisuje pristojnosti in 

odgovornosti zaposlenih pri materialno-

finančnem poslovanju. 

Za nadzor nad delovanjem ŠOU v Ljubljani 

skrbijo Tožilstvo, Senat in Razsodišče, ki so pri 

svojem delovanju samostojni in se opirajo na 

veljavno zakonodajo RS Slovenije.  

 

Več o ŠOU v Ljubljani, njegovem delovanju, 

dejavnostih in zavodih poišči na www.sou-lj.si, 

na Facebook strani ŠOU v Ljubljani ali na 

Twitterju (@souvljubljani). 

 

  

http://www.sou-lj.si/
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Fotografski natečaj: PISANI AKROBATI 

Nina Erbida  

Letos Slovensko odonatološko društvo (SOD), ki se ukvarja 

s preučevanjem in varstvom kačjih pastirjev Slovenije 

organizira fotografski natečaj »Pisani akrobati«, ki je 

namenjen vsem ljubiteljem narave in fotografije. Namen 

projekta je spodbujanje zanimanja za kačje pastirje in 

njihovo življenjsko okolje, ki je v današnjem svetu močno 

ogroženo. SOD želi s fotografskim natečajem prebuditi 

nekaj naravoslovno-ustvarjalnega čuta.  

Natečaj je sestavljen iz starostnih 

sklopov, ki so namenjeni trem 

generacijam – mlajšim, študentom 

in starejšim. Zbirali bomo 

fotografije, ki bodo posnete v 

Sloveniji in bodo imele priložene 

podatke o kraju in času nastanka 

posnetka, kar je pomembno za 

varstvo kačjih pastirjev in hkrati 

tudi za organizatorje, saj bomo s 

temi podatki lahko preverili avtorstvo fotografij 

sodelujočih. Vsak avtor lahko sodeluje z največ 3 

prispevki. 

Med vsemi prejetimi fotografijami, zbranimi med 

1. 5. in 30. 9. 2013, bomo v vsakem od starostnih 

sklopov izbrali najboljše. 

 Da bodo izbrane res najboljše fotografije bomo 

zagotovili s sestavo komisije, katere člani bodo 

priznani odonatologi in fotografi.  Najboljše 

fotografije bomo nato predstavili na uradni 

razglasitvi, hkrati bo potekala tudi podelitev 

nagrad in odprtje razstave na Biotehniški 

fakulteti – predvidoma novembra. Ta bo odprta 

tudi za širšo javnost, najboljše fotografije pa 

bomo v društvenem glasilu Erjavecia in Trdoživ 

tudi objavili. Natečaj bomo oglaševali s plakati in 

preko elektronske pošte s podrobnejšimi navodili 

za sodelovanje in prijavnico. Natečaj bo objavljen tudi na naši Facebook strani, prispevke pa bomo 

sprejemali na naslov pisani.akrobati@gmail.com. 

mailto:pisani.akrobati@gmail.com
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