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Gyps fulvus (narisala: Hana Mori) 

UVODNIK 

Prevečkrat slišana besedna zveza »Kako gre čas lahko tako hitro??« mi, ko urejam tokratni 

Antirepresor, ponovno blodi po glavi. Zdi se, da smo pravkar še lazili po travnikih in gozdovih 

okolice Rač, pa je vendar že december in mraz in na vsakem vogalu se svetlikajo novoletne lučke, 

ki od nas pričakujejo vsaj nasmeh in morda željo po objemu.  

Mraz je lahko prav blagodejna zadeva – omogoča tisti prijeten občutek, ki pride samo ko ste do 

nosu zaviti v volnen šal in komaj gledate izpod kape s cofom ali pa tesno zaviti v odejo strmite 

skozi okno v zimsko praznino. In vse naredi malo bolj belo – kot bi vse prekrila tanka mrenica 

zmrznjenega zraka, ki mesto in travnike ovije v občutek praznine, tako značilen za zimo. No, če pa 

se ne morete poistovetiti z mojimi romantičnimi predstavami o mrazu, pa je tukajle prava zbirka 

terenskih dogodivščin, in upam, da vam bodo pričarale spomine na tople poletne dni sredi blatne 

mlakuže ali travnika polnega rož in se boste lahko nasmehnili tudi novoletnim lučkam in božičkom. 

Izkoristite ideologijo veselega decembra – lahko je »prav ljubko patetična« - in se s knjigo, odejo in 

skodelico čaja namestite na okensko polico – ne pozabite mačka, da vam ne zameri  

Tole številko posvečam prav posebej terenskim biologom po srcu, ki brez terenov ne morete živeti, 

in vsem tistim, ki bi brez terenskega sonca in blata veliko večkrat padali v depresijo, živčne zlome 

in napade butanja z glavo ob zid. 

Ana 
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Ušivka 

 

Ko je Suzina mama 

pripeljala hčer k nam, je ob 

slovesu položila dlan na njen 

tilnik in jo mehko potisnila v 

naše roke. 

V življenju nam sreča ni 

bila tako naklonjena, da bi nam 

sadovi spoznanja sami od sebe 

padali v naročje in se nam že 

ob najmanjšem triku dajali 

okusiti. Zato se vsake najdbe, 

na videz še tako skromne, 

oprimemo, kakor moremo čvrsto, 

in se, ko nas prvo začudenje 

mine, zagrizemo vanjo, da bi se 

dokopali do skritega posladka, 

ki si ga lahko, kot mislimo, 

brez krivde privoščimo. 

Sprva smo Suzino nenavadno 

postavico opazovali le od 

daleč. Bliže si nepoklicani 

nismo upali, saj smo Suzi 

poznali samo po imenu. A bili 

smo očarani, kakor bi nas 

naključje pripeljalo na pot 

edinstvenemu bitju, ki se rado 

izmika še tako dobronamernim 

pogledom. Ko se je Suzina mama 

toliko oddaljila, da ni bila 

nič več kot točka na beli 

steni, smo Suzi drug za drugim 

obstopili in jo merili z 

neprikrito radovednostjo. 

Suzi se je naše vedenje 

moralo zdeti vsiljivo, vendar 

dobro vemo, da svojega 

nelagodja za nobeno ceno ne bi 

hotela priznati, ali pa bi nam 

ustregla le siloma. Tudi ko se 

je sama že zavedela, da je 

zdaj, ko mame ni več, 

prepuščena nam, si ne bi 

dovolila niti najmanjše 

šibkosti s prošnjo, naj se 

prosim za spoznanje umaknemo. 

Že ko je Suzi prvič stala 

pred nami, nas je obhajalo, da 

bi pod to ali ono naivno 

pretvezo počenili pred njo in 

se ji podobrikali v upanju, da 

jo kako omehčamo. Suzine 

priprte oči so vselej izražale 

le nepristopnost. Kakor da bi 

Suzi stalo življenja, če bi se 

ozrla k nam in morda nagnila 

glavo v povabilo, naj se ji 

privijemo k ušesu in ji 

šepnemo, kaj ji po našem mnenju 

manjka. 

Suzi smo podvrgli 

temeljitim preiskavam, da bi 

onstran sence gotovosti 

potrdili diagnozo, ki je morala 

bíti v oči že površnemu 

opazovalcu. V Suzinem primeru 

ne moremo tajiti, da običajni 

postopki, ki smo jih sicer 

izpeljali vestno, z 

upoštevanjem vseh formalnih 

zahtev, niso bili nujno 

potrebni, saj smo že pred 

vsakim bližnjim pregledom 

vedeli dovolj, da bi lahko brez 

leporečja opredelili Suzino 

stanje. Vendar nismo smeli 

ničesar opustiti. Zato smo 

izpolnili vse predpisane 

dolžnosti, po končani izmeni pa 

smo se na samem pomenkovali, 

ali nas naše občutje vseeno 

morda ne vara o vzroku Suzine 

zadrege. 

Kaj je s Suzi narobe, je 

bilo seveda nezgrešljivo. Če 

drugega ne, smo to slutili, še 
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preden smo jo dobro vzeli v 

roke, bližnja preiskava pa je 

kljub našim odporom potrdila, 

da s Suzi nikakor ni vse, kot 

je treba. Vendar se nismo 

predolgo zadrževali pri Suzinih 

vidnih simptomih, ampak smo se 

z učenjaško vnemo zakopali v 

hišni arhiv in ob marsikaterem 

preteklem primeru mleli brez 

konca in kraja. Koliko glavic, 

na las podobnih tej, smo nekoč 

že preiskali in njihovo 

afekcijo ocenili brez sledu 

čustva! Zdaj nam ti uspehi niso 

pomenili ničesar, četudi se 

Suzin primer v ničemer 

bistvenem ni razlikoval od 

popisanih. Kar je bilo z našega 

stališča videti težko ali celo 

nerazložljivo, bi se ob 

treznejšem pogledu morda 

izkazalo za nekaj običajnega in 

zanemarljivega, in kakor vemo, 

nas je prav to neskladje 

zapeljalo na slepo pot. 

Kmalu smo spoznali, da 

moramo brez odlašanja ukrepati. 

Toda nismo si mogli pomagati, 

da pred odločitvijo, morda 

nepovratno, ne bi podvomili nad 

seboj. V svoji karieri smo se 

srečali z nešteto patološkimi 

stanji, vendar nikoli s 

kakšnim, za katero bi lahko z 

gotovostjo trdili, da je 

popolnoma podobno Suzinemu. 

Sicer bi Suzin primer, ki smo 

ga prevzeli z elanom znova 

oživele mladosti, kljub 

kasnejšim uvidom zaključili v 

dobri veri, saj bi nam bilo 

izpolnjevanje dolžnosti v 

užitek do konca. Toda čeprav 

smo v zadušnem arhivu inštituta 

bedeli noč za nočjo, nam pod 

roko ni prišel niti en sam 

dokument, s katerim bi ovrgli 

hipoteze, ki smo jih zaradi 

Suzinega molka morali 

vsakodnevno postavljati. Zato 

smo si nataknili haljo, v 

slutnji, da tvegamo več kot 

golo dostojanstvo svojega 

poklica. 

Suzi smo lase umili 

pozorneje, kakor bi jih lahko 

njena lastna mati, čeprav se 

nismo znali sporazumeti, kdo 

naj ima pri tem glavno besedo. 

Vsak si je domišljal, da ima 

prav on posebno pravico meti 

Suzino namiljeno teme. S 

Suzinih štren so že odpadale 

prve grude. To čiščenje nas je 

spravilo skoraj v blaženost, 

čeprav je bila higiena samo 

neznaten del naše rutine. 

Z željo, da bi se Suzi 

skrivaj zalezli v lase, se ne 

ponašamo radi. A če že 

pripovedujemo, ne da bi karkoli 

tajili, naj povemo, da bi, ko 

bi svoje predstave uresničili v 

dejanjih, tem nujno sledile 

sankcije, seveda izpod lastne 

roke. Vendar nismo tvegali 

ničesar, saj smo dojeli, da 

lahko v učinkovito iztrebljenje 

Suzine nadloge vodi le hladen 

razmislek, ki mu sledi odločna 

kurativa. 

Naša skrb pa ni mogla 

obrniti teka stvari. Vsi drugi 

so sprevideli, da je pri tako 

dolgotrajni zapuščenosti, kakor 

je Suzina, mogoče upati samo na 

najhujše. Kljub naporom mnogih 

je Suzi vztrajno drsela v 

krizo. Galenski pripravek, ki 

smo ga aplicirali, da bi 

izbrisali vsako sled življenja 
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s Suzinega lasišča, je svoj 

namen v statističnem pogledu 

sicer dosegel, vendar se je vse 

tisto, česar slučajno ni 

pomoril, zatem namnožilo preko 

vsake meje. Grude so rasle. Pod 

novo težo je Suzina glavica 

klonila na prsi, kakor bi 

iskala svoje naravno mesto. 

Suzini mali sovražniki so ped 

za pedjo širili svoje domovanje 

in pridno sesali, ne da bi se 

zavedali svoje nezaslužene 

sreče. Suzi je bila prepuščena 

skominam. 

Kljub brezupnim prognozam 

smo sanjarili, da bomo z kdove 

kakšno fantastično rešitvijo 

Suzi povrnili zdravje. Toda ko 

smo nekega jutra za njenimi 

nohti opazili sledove zasušene 

krvi, je bilo naših blodenj 

konec. V temnem razpoloženju, a 

kolikor mogoče stvarno, smo 

pretehtali svoje možnosti in se 

kljub posameznim protestom 

enoglasno vdali v ukrep, ki smo 

ga imeli reci in piši za 

nemogočega. 

To delo samo po sebi ni 

težavno in ne zahteva posebne 

veščine. Vsak slaboumnež z vsaj 

malo mirno roko bi se odrezal 

veliko bolje kakor mi. Ko so si 

škarje utirale pot skozi 

štrene, smo drugi v drži 

žalovanja stali ob strani. 

Nazadnje je bilo vse končano. 

Škarje so se umaknile. Tisti 

trenutek smo pozabili na 

dostojnost, v en mah smo 

popadli po tleh razsejane 

pramenčke, si izborili vsak 

svojega in ga ljubosumno 

pestovali, kakor bi se 

polastili dragocenosti, za 

katero nas utegnejo 

prikrajšati, zato moramo paziti 

nanjo kot na punčico svojega 

očesa. 

 

 

Scolopenda polymorpha (narisala: Hana Mori) 

 

 

 

Opis vrste: Canis mistique 

Ana in Špela 

Videz: Generalna pojava spominja na 

Zemeljske predstavnike rodu Canis, z nekaj 

bistvenimi razlikami. So sivo-rjave barve, 

težki do 100 kg, samice so manjše. Opazili sva 

nadvse zanimiv pojav letalne opne, katere 

pritrdišče gradijo izjemno pluripotentne celice. 

Ob vzletu hitra delitev celic omogoča trenutno 

vzpostavitev dvoplastne odlačene opne, ki 

omogoča ne le jadranje, temveč tudi 

izkoriščanje meddimenzionalnih vetrov. Imajo 

modre oči, mutante z rjavimi očmi izločajo iz 

tropa. Kljub svoji ogromni pojavi so gracilni, z 

izjemno sposobnostjo koordinacije svojega 

gibanja.  

Ekologija:  Prežijo na drevesih oziroma 

skalnih previsih na nič hudega slutečo divjad 

in večje ptice. Breje samice se zadovoljijo tudi 
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z manjšimi. Opazimo le posamezne stopinje, 

nikoli vseh nog hkrati. Kadar ne prežijo na 

plen, jadrajo med dimenzijama. Redkokdaj 

hodijo po tleh. Zaradi njihove sposobnosti 

kamuflaže in tihega premikanja jih je izjemno 

težko preučevati. Praktično vsakodnevno so 

med nami, a opazi jih lahko le izurjeno oko 

izjemno potrpežljivega terenskega biologa.  

Živijo v matriarhalnih tropih, večinoma 

dominanten par (kjer pa ima alfa samica 

absolutno oblast) in podrejeni osebki. Velikost 

populacije je neznana. Z nam bolj poznanimi 

Canis lupus nimajo interakcij. Manjši in 

šibkejši C. lupus ob prisotnosti C. mistique 

teritorij prepustijo slednjim. 

Izvor:  Pripadniki skupnega prednika 

Zemeljskih vrst rodu Canis in C. mistique so 

pred približno 1,5 milijoni let nepojasnjeno 

preskočili v 42. dimenzijo. Tam so nadaljevali 

linijo in potomci prišlekov so skozi tisočletja 

razvili način za potovanje med vzporednima 

dimenzijama. Ni še znano od kdaj izvira 

adaptacija na življenje v več dimenzijah, 

sigurni pa sva, da se lahko hkrati nahajajo v 

obeh dimenzijah. So edinstven primer takšne 

evolucije. So endemiti slovenskih Dinaridov in 

Vzhodnega magičnega gorovja 42. dimenzije.  

So nesmrtni – če ga ustreliš izgine in se 

preobrazi v majhno kosmato veverico, ki je 

obsojena na skrb za zarod drugih pripadnikov 

te vrste in zraven v prostem času lovi 

izmikajoči se želod*. Avtorici sta bili priča 

takemu dogodku in potrjujeta, da je vse res. 

Biologija tega procesa je izjemno zanimiva in 

zahteva nadaljnje preučevanje. 

Z odkritjem te magične vrste sta avtorici odprli 

popolnoma novo poglavje v zoologiji. Zaradi 

pomanjkanja metod je preučevanje še toliko 

bolj zahtevno. Dosedanji izsledki so bili 

pridobljeni tekom terenskega dela v zimskih 

mesecih leta 2013 in z analizami in 

diskusijami v večernih urah na obveznih 

terenskih dnevih v okviru študija. Nadaljnje 

raziskave seveda sledijo. Za celovito študijo 

vrste bi bilo potrebno osebke spremljati tudi v 

42. dimenziji. Apelirava na vse, ki se čutijo 

sposobne soočiti s takšnim izzivom, da se 

nama pridružijo v Skupini za raziskovanje 

prehajanja med dimenzijami.  

*Ustvarjalci filmov Ice Age so torej idejo o nedosegljivem 

idealu želoda privzeli in niso izvirni avtorji ideje (morebiti bi 

lahko iskali tudi vzporednice s tekom za vozom, a dvomiva, 

da bi katerikoli ne-Slovenec pri zdravi pameti preučeval 

Cankarjeva dela). 
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Špela Borko 

 

Midve sva najboljši par! Šefici Špela in Nasti. 

Vse se je začelo že novembra. Se vam zdi, da 

je lahko prepričati ravnatelja osnovne šole, da 

gosti 70 podivjanih študentov biologije? No, v 

bistvu niti ni tako težko, saj si povprečen 

Zemljan niti približno ne predstavlja, kaj to 

pomeni. In nato še prepričati ljudi, ki imajo 

denar, da ga prostovoljno dajo študentom, ki 

denarja nimajo. Kot vsak prebivalec Slovenije, 

ki ni ravno preživel zadnjih nekaj let z glavo v 

pesku, verjetno ve, je to zelo zahtevno 

opravilo, ki zahteva kar nekaj pogajalskih 

spretnosti in ogromno smehljanja in 

dobrikanja. Pa še potem v večini primerov ne 

uspe. Pa seveda kup birokracije, obilica 

potrpežljivih mailov mentorjem in gora še bolj 

potrpežljivih mailov vsem študentom, ki bi šli 

na tabor pa so jojmene tik pred zdajci 

ugotovili, da letos pa res ne morejo in zato 

umikajo svojo prijavo, aja pa še kotizacijo bi 

radi nazaj ker točno oni imajo pa res 

objektivno opravičilo, ki ga bom pa res 

razumela ... Ste se na tej točki začeli 

spraševati, zakaj za vraga bi kdo pri zdravi 

pameti sploh hotel organizirati tabor? No, 

nisem prepričana, če sva se z zdravo pametjo 

že spoznali. Ampak odgovor je, ker lahko in 

ker je super in ker je občutek, ko spilotiraš tak 

projekt in so ljudje na koncu zadovoljni, 

fenomenalen. No, vsaj mislim, da je to to, v 

vsakem primeru funkcionira že 25 let! 

Letos smo med 17. in 28. julijem okupirali 

učilnice Osnovne šole Rače. Na tem mestu bi 

se zahvalila ravnatelju šole Jožefu Juriču, 

najboljši pomočnici ravnatelja v Sloveniji, če 

ne na svetu, Mariji Zavernik in hišniku Dragu 

Predikaki, ki nam je pomagal, kadar smo ga 

rabili. Brez njih se ne bi imeli tako dobro, kot 

smo se! 

Na taboru je delovalo 12 skupin. Če v vesolju 

obstaja študent biologije, ki ne ve, katere 

skupine bi to bile (kar dvomim), jih bom 

naštela: za podzemno favno, hrošče, plazilce, 

dvoživke, kačje pastirje, netopirje, metulje, 

ptice, pajke, glive, rake in botanična skupina. 

Podili smo se po bližnji in širši okolici Rač in 

iskali vse, kar je bilo živega. Tekom tabora 

smo poslušali tudi odlično predavanje dr. 

Rajka Kneza, z naslovom »Vloga človeka v 

okolju, njegov odnos do narave in okolja v 

zadnjih 50-ih letih in posledice le-tega«.  

Ker je lačen biolog tečen biolog, smo se 

potrudili, da bi bila hrana kar se da dobra. 

Rižote, testenine, golaž, enolončnice, ričet 

(tudi ričet je bil užiten, za vse razvajence, ki ga 

niste hoteli jesti!), polenta in seveda odličen 

piknik. Letos smo se še posebej razvajali od 

dobrotah pekarne Evropa – šefe, še enkrat ti 

hvala, polepšal si nam večere! Dežurni so se 

potrudili. Eni bolj eni manj, se mi pa zdi, da bi 

vsak diplome željan študent moral biti 

sposoben skoordinirati kuhanje v velikem 

piskru. Kako pa boš vodil laboratorij, če še 

kuhinje ne znaš? V določenem trenutku sva si 

z Nasti od obupa že pulili lase in iskali 

strihnin, da ga podtakneva v jutranjo kavo. 

Imate dobrih 7 mesecev časa, da se podučite o 

osnovah kuharije (eni pač niso za v kuhinjo, 

ampak če znamo držat skalpel bomo tudi nož, 

tu ni izgovora) – prosite babico naj vam 

pomaga – drugo leto vas bomo manj razvajale 

s pomočjo. Pa so se tudi tovrstna manjša 
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neskladja rešila in v končni fazi mislim, da 

smo bili vsi zadovoljni. 

Zabave prav tako ni manjkalo. Se mi pa zdi, da 

potrebuje povprečen študent biologije iz leta v 

leto več spanca. Razlog bi bilo morebiti iskati 

v kakšnih kemikalijah v hrani ali vodi ... Ne 

vem. Vem pa, da velja vsa čast in slava 

nekaterim starim mačkom, ki še vedno furajo 

tabor s po tremi urami na noč. Mogoče vas 

bom drugo leto bolj pogosto zbujala sredi noči, 

saj kakšni biologi pa smo, če ne pridemo s 

terena upadlih lic, s podočnjaki do vratu in 

parimi kilami manj. Pohvale gredo 

kačjepastirski skupini, za inovativno igro, ki 

spodbuja koordinacijo in miselne sposobnosti 

ter skrbi za zadostno gibanje udeležencev. Le 

tako naprej  in upam, da vam drugo leto uspe 

zastavljen cilj premagovanja mentorja! In 

pohvale tudi bojevnikom, ki so ob 6 zjutraj 

pospravljali posledice poslavljanja od zadnje 

taborske noči. Računam na vas, da boste 

pogumno zdržali do konca tudi drugo leto! 

Pa se vidimo drugo leto, RTŠB 2014 bo še 

boljši! 

Tisti ričet 

Četrtkova skupina dežurnih 

Kuhanje ni nujno tako enostavna naloga. 

Sploh, če je jedcev mnogo, mnogo več kot 

kuharjev in loncev….  

Na lastni koži smo to preizkusile štiri sicer ne 

tipične gospodinje, pa vendar sposobne skuhati 

tudi kaj bolj kompliciranega kot špagete s 

paradižnikovo omako. Poskus se je žalostno 

izjalovil in precej smo se opekle, ne samo v 

prenesenem pomenu – dobro smo namreč 

zažgale tudi ričet, ki smo ga nameravale 

skuhati v ogromnem loncu. To se zgodi – naj 

bo zapisano v kamen in srca – če zaupljivo 

slediš navodilom »samo po vrsti sledi korakom 

na temle listu« s katerim ti nekdo brezskrbno 

pomaha pred nosom. Neupoštevajoč dejstvo, 

da nobena od nas ni še nikoli niti vode natočila 

v tako velik kotel, kaj šele kaj skuhala, in da se 

naše izkušnje z ognjem v povezavi s kuhanjem 

končajo pri prijazno majhnih, modrih 

plamenih štedilnika.  

Torej, ker je kuhinja pravzaprav laboratorij 

(kot je povedala naša šefica Špela) in so to 

okoliščine v katerih bi se moral vsaj za silo 

znajti vsak zaupanja vreden biolog, smo naše 

izkušnje v nadaljnjo uporabo strnile za vse, ki 

ste vajeni domačega štedilnika in petih 

krompirjev v loncu (ne 500tih) in z veseljem 

delile naše na novo pridobljeno znanje: 

 Ogenj, ki ga od sebe da gorilnik, je 

precej močnejši kot bi si mislil na prvi 

pogled – zato ko je enkrat v kotlu 

toliko stvari, da je mešanje že precej 

težavno, NA MINIMUM (kolikor se 

da!) – če tako kaže, je včasih še 

najpametneje ugasniti, preden se zgodi 

kaj nepopravljivega ;) 

 Za veliko čebule veliko olja – brez 

pardona in pozabite na priporočila, ki 

se nanašajo na majhne ponvice na 

katerih cvrete zjutraj jajca za dva 

 Določene sestavine neživalskega 

izvora se MORAJO namočiti preden 

jih hočete skuhati – to je predpogoj, da 

SPLOH postanejo mehke (sem spadajo 

fižol in ostale stročnice, ješprenj za 

ričet in ………) 

 Žita se po pravilu po namakanju 

(preden jih streseš v kotel!) spere 

 Vode raje preveč kot premalo 

Da pa razložim nekaj bremena z naših hrbtov 

in malo operem našo žensko čast - vse zgoraj 

naštete napotke, število jedcev in razmere v 

katerih se kuha mora upoštevati tudi tisti, ki 

piše recept (pa brez  zamere – naslednje leto 

morda lahko svetujemo;)) 
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Najboljša skupina = skupina za 
plazilce 

Katarina Šoln 

»Kače?! Kaj pa, če te katera piči?« so bili 

najpogostejši odzivi ostalih, ko sem jim 

povedala, da sem izbrala skupino za plazilce.  

Med plazilce spadajo kače, kuščarji, želve in 

krokodili – slednjih na žalost nismo srečali, 

čeprav bi skoraj prisegla, da me je med 

kopanjem v jezeru nekaj oplazilo po nogi.  

 
Naša prva najdba je bil zelenec (Lacerta 

viridis/bilineata), ki je splošno razširjena vrsta in 

se pojavlja po celi Sloveniji. (foto: Katarina Šoln) 

 
Ob Račkih ribnikih smo našli mlado belouško 

(Natrix natrix), ki ni merila več kot 15 cm. 

Belouške se prepozna po dveh značilnih svetlih 

lisah ob strani glave, ki sta zadaj obrobljeni s 

črno liso. (foto: Katarina Šoln) 

Naš običajen dan je izgledal nekako takole: 

okoli 8h zjutraj smo se odpravili na teren. Ko 

smo naleteli na kakšen primeren habitat za 

plazilce, ki je bil obsijan s soncem (tj. rob 

gozda, grmičevje, travnik ob vodi, jezero, 

skale, kamnit zid ...), smo natančno pregledali 

okolico. Dogovorili smo se: kdor zagleda 

plazilca, obstane na mestu in mirno zakliče 

ostalim: »Pozor, plazilec. Potrebujem pomoč.« 

Seveda je v praksi potekalo nekoliko drugače 

(bolj je zvenelo kot bojni krik), ker si v navalu 

navdušenja nad najdenim plazilcem preprosto 

pozabil na te čarobne besede.  

Lovljenje plazilcev ni mačji kašelj, saj jim ne 

moreš nastaviti pasti (lahko bi jim sicer 

postavili umetna skrivališča, a bi moralo 

preteči vsaj dobro leto, da bi se kače in 

kuščarji navadili na spremembo in jo sprejeli 

kot možno zatočišče) ali jih na primer privabiti 

s kosom mesa. Izjema so želve, ki se jih lovi z 

vršami, a na žalost nismo imeli nobene, da bi 

to preizkusili (ko sem bila še majhna deklica, 

sem želve sicer poskusila uloviti kar z rokami 

in pri tem skoraj zgrmela v ribnik).  

Tako nam ni preostalo drugega kot prebijanje 

skozi goščavo in pozorno poslušanje, če se kje 

vendarle kaj premika. Ko smo naleteli na velik 

kamen, trhel hlod ali drug nakopičen material, 

smo taka potencialna skrivališča plazilcev 

seveda preverili, na koncu pa stvari položili na 

svoja mesta. Za lovljenje plazilcev smo 

uporabljali standardne metode: lovljenje 

kuščarjev z zanko (na kovinsko palčko je 

pritrjena tanka nitka, na koncu katere je zanka, 

ki jo previdno zatakneš kuščarju okoli glave), 

pri kačah pa se uporabljajo posebne rokavice 

(ker so šivi šibke točke, skozi katere lahko 

kačji zobje pridejo do kože, je pomembno, da 

so rokavice dvojne) – še posebej priporočljivo 

pri strupenjačah. Če pa si dovolj hiter in 

spreten, pa lahko plazilce ujameš tudi z golimi 

rokami.  
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Poleg standardnih pa smo uporabljali tudi bolj 

alternativne metode. Kako najdeš martinčka? 

Preiščeš vse vlažne travnike? Ne! Uležeš se na 

topel pesek ob jezeru, zaspiš za štiri ure in 

martinčki kar sami pridejo k tebi. Preizkušeno. 

Seveda, deluje tudi, če se usedeš na zunanjo 

teraso bifeja. 

Ko smo plazilca ujeli, smo ga pregledali, s 

pomočjo določevalnega ključa določili do 

vrste, fotografirali, preučili njegove 

značilnosti, včasih vzeli bris in ga nato 

izpustili nazaj na svoje mesto. Ko smo zvečer 

prišli s terena, smo podatke o najdenih 

plazilcih vnesli v računalnik.  

Zanimivo se mi je zdelo, da je ena od razlik 

med kačami in kuščarji tudi ta, da imajo kače 

na trebušni strani sklenjene enojne ploščice, 

medtem ko jih je pri kuščarjih več. In da imajo 

kuščarji precej daljši rep kot kače.  

Na letošnjem RTŠB-ju smo našli: zelence 

(Lacerta viridis/bilineata), veliko pozidnih 

kuščaric (Podarcis muralis), dva slepca 

(Anguis fragilis), martinčke (Lacerta agilis), 

rdečevratko (Trachemys scripta elegans), 

mlado kobranko (Natrix tessellata), belouško 

(Natrix natrix) in smokuljo (Coronella 

austriaca), mrtvega modrasa (Vipera 

ammodytes), navadnega goža (Zamenis 

longissimus) in nekaj kačjih levov.  

Dnevi so minevali z neverjetno hitrostjo.In po 

koncu tabora lahko rečem, da mi ni bilo žal. 

Nikoli. In drugo leto grem spet – na lov za 

plazilce.  

 

Ker sem ostalim v skupini cel tabor težila, kdaj 

bomo našli kakšno želvo, me je na koncu 

pričakala tale, ki jo vidite na sredini skupinske 

slike (foto: Matej Domevščik) 

Gremo na rake! 

Lov na signalne rake v reki Muri ali 

prosti dan za terenske odvisnike  

Katarina Šoln 

Medtem ko se je večina udeležencev RTŠB-ja 

na prosti dan odpravila na kopališče, smo se 

tisti, ki še nismo imeli dovolj terenov, 

odpravili na Muro lovit rake.  

V Muri predstavlja velik problem signalni rak 

(Pacifastacus leniusculus) – invazivna vrsta, ki 

izvira iz Severne Amerike, ogroža domorodne 

vrste potočnih rakov, saj je pri tekmovanju za 

hrano in prostor uspešnejša, prenaša pa tudi 

račjo kugo. Še preden smo se odpravili na 

teren, nam je Marjan dal navodila. Vse stvari, 

ki se lahko ob stiku z vodo pokvarijo, pustite v 

avtu. Imejte rezervna oblačila in brisačo, če 

padete v vodo. Če vas voda odnese, se 

poskusite prijeti veje in se potegniti na kopno. 

Če ne gre, ne tratite energije in pustite, da vas 

voda odnese naprej. Nato poskusite znova.  

»Ja, prav gotovo!« sem si mislila. »Tako 

nevarno pa že ne more biti.« Sama sem si 

Muro predstavljala kot ozko, počasi tekočo 

reko, ki je ustvarila polno mrtvic. A je bila vse 

prej kot to! Mura je široka reka, z zares hitrim 
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tokom (pretok Mure je 140 m
3
/s, Ljubljanice 

na primer le 4 m
3
/s) in samo trenutek 

nepazljivosti bi te v najboljšem primeru stal 

nekaj mokrih oblačil in smeha na tvoj račun. 

Če imaš smolo, pa te lahko tudi čisto zares 

potegne v večna lovišča. A na srečo se ni nihče 

niti pošteno okopal. 

Na bregu Mure, ki se prav neverjetno hitro 

spusti v globino, se pod kamni skrivajo raki. 

Večji kot je kamen, večji je pod njim rak. In ti 

raki imajo klešče, mene pa je zanimalo, kako 

močno le-te lahko stisnejo. Pa sem poskusila. 

Ampak, ko me je mali vragec zgrabil, me ni 

hotel več spustiti. Ja, ostre klešče imajo, skoraj 

kot nož. Še sreča, da sem poskusila z malim, 

če bi me v svoje klešče ujel ta velik, bi ostala 

brez prsta. Zagotovo. 

Izkušeni lovilci rakov so seveda uporabljali 

rokavice, kajpada.  

Poleg lovljenja z roko smo uporabljali še eno 

nenavadno tehniko. Jogurt. Kdo bi si mislil, 

ampak resnično deluje! V vodo smo zlili 

navadni tekoči jogurt in v nekaj minutah je 

bilo okoli vse polno rakov. Tako smo do vrha 

napolnili dve vedri, ki smo jih zvečer imeli za 

večerjo. Zanimivo se mi je zdelo, da se je po 

kuhanju v vreli vodi njihov karapaks iz temno 

rjavega spremenil v žareče rdečo barvo. Pa so 

mi pojasnili, da je vzrok temu to, da je rdeče 

barvilo edino, ki ni termolabilno, tj. toplotno 

občutljivo.  

Mislim pa, da smo odkrili učinkovit način, 

kako se spopasti z invazivnimi vrstami. 

Signalne rake v omaki, zraven še skledo solate 

iz japonskega dresnika pa bodo invazivke hitro 

pristale na seznamu ogroženih vrst. 

 

Intervju: Damjan Vinko 

Ana Gabrovec 

Damjana Vinka verjetno poznate kot mentorja 

skupine za kačje pastirje na študentskih (in 

podobnih) taborih in terenih. Če pa ste se z 

njim kdaj po bližje srečali, veste, da je 

potrpežljiv in optimističen človek, ki ima 

pregled nad dogajanjem, in ni ti treba posebej 

tesno sodelovati z njim, da opaziš, da povsod 

vidi priložnosti za sodelovanje, ki bi prineslo 

dodano vrednost in širino. Kot v preteklosti 

zelo aktiven člana DŠB, ki je zelo vpet v 

študentske zadeve na BF, zna veliko povedati 

in je pripravljen deliti svoje izkušnje in znanje 

v pomoč pri vseh mogočih projektih, ki se jih 

študentje lotevajo.  

 

Si član redne ekipe STIKSA (društveno 

stičišče ŠOU v Ljubljani).  Kakšna je tvoja 

vloga v ekipi kot mentor? 

Mentor sem postal nedolgo nazaj, tako da se še 

malenkost lovimo, kaj vse naj bi počel. Pred 

tem sem sicer STIKS vodil oz. še prej bil 

njegov ustanovitelj, ko vloge mentorja še 

nismo niti poznali in smo bili po večini za vse 

težave samouki. Sedaj delujem bolj z nasveti 

novi ekipi in jim svetujem pri strokovnih 

vsebinah, ko se npr. neko študentsko društvo 

obrne na STIKS. Ravno med tem intervjujem 
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me je zmotilo eno društvo, ki je na AJPES 

pozabilo oddati svoje letno poročilo. Razložil 

sem jim, kaj posamezne rubrike pomenijo in 

jim poročilo tudi pomagal sestaviti. Občasno 

pa moram kaj za STIKS tudi predavati. To 

bom počel ravno ta vikend, ko STIKS za 

društva organizira izobraževalni vikend s 

polno zanimivimi delavnicami. DŠB pride? 

Bil si predsednik DŠB-ja v študijskem letu 

2005/2006 in ŠOBF-ja med leti 2006 in 2010. 

Vrsto let opravljal tudi funkcije v ŠSBF in v 

»študijski komisiji« na Oddelku za 

biologijo. Kaj je tisto zaradi česar si toliko 

prostega časa namenil izboljševanju študija 

in študentskega življenja? 

Predsednik DŠB sem postal po naključju, še 

poleti sem bil prepričan, da bo Katerino 

nasledil nekdo iz njene ekipe, a  so šle poti v 

svojo smer. Že takrat sem se namreč bolj videl 

v študentski organizaciji na BF, a v tistem letu 

študentskih volitev ni bilo (op. a. študentske 

volitve potekajo vsaki 2 leti). V študentski svet 

pa sem prišel povsem po naključju, že kot 

bruc. V avli oddelka sem posedal in čakal na 

popoldansko predavanje, ko me je starejša 

študentka Ana Čehovin povprašala, če imam 

nekaj časa, da bi se z njo šel »nekam« pokazat. 

In tako sem, brez, da bi sploh vedel kam grem 

in kje kasneje sem, postal član ŠSBF. Do 

predavanja pa potem nisem niti prišel. Sva z 

Ano morala razčistit, kaj se je zgodilo. 

Zakaj toliko časa? Ker sem v tem delu res 

užival! Še posebej tudi zato, ker sem kaj hitro 

videl, da se da marsikaj izvesti, če le pravi 

ljudje skupaj stopimo. To sem res z največjim 

veseljem počel. Še preveč, zato je moj 

študijski proces tudi trpel. Edino tega mi je 

danes res žal. Na nek način pa počnem to tudi 

še sedaj, nekaj privatno, več pa po službeni 

poti. 

Kaj je bila tvoja prioriteta pri 

predsednikovanju ŠOBF in tudi DŠB? 

Zakaj si se odločil kandidirati za to 

funkcijo? 

Glavno vodilo pri delu v ŠOBF so mi bila 

predvsem partnerstva znotraj in med oddelki 

oz. študiji na BF, saj je v preteklih letih 

predvsem tega primanjkovalo. Že to, da smo 

pod eno streho združili vsa takratna študentska 

društva in še druge aktivne študente, je bil 

velik dosežek. Za kandidaturo pa sem se 

odločil predvsem neskromno – bil sem 

prepričan, da sem pravi za to funkcijo in da je 

z menoj odlična ekipa. 

Pri DŠB je bila zgodba enostavnejša. Tam smo 

si zadali (le) postaviti društvo na dobre 

temelje, ki bodo služili predvsem našim 

naslednikom. Na srečo nam je to tako dobro 

uspelo, da je še danes del tega viden. Kaj več 

si ob kandidaturi niti nisem predstavljal, ker 

kot že rečeno, je prišla kot strela z jasnega. 

Verjetno je projektov, ki si jih izvedel 

mnogo. Na katere si danes najbolj ponosen?  

Res jih je bilo veliko, čeprav je še več tistih, 

kjer sem imel samo nekaj zraven. Od 

študentskih imam najlepši spomin na 

mednarodne študentske konference »Life with 

science«. Prvo, tudi najširše zastavljeno, smo 

organizirali v 2007 pri nas. Sledil sem še trem 

ponovitvam (v Španiji, na Poljskem in 

Nizozemskem), na kar sem izgubil sled za 

njimi, tako da niti ne vem, če se to srečanje še 

odvija.  Res smo organizacijo odlično izpeljali, 

s čudovitimi ljudmi – Evo, Saro, Blažem, 

Gregorjem in mnogimi drugimi. Najverjetneje 

velja ta projekt še danes za največjega 

študentskega evropskega na BF.  

Trenutno pa mi največ pomeni lani nastali 

bilten slovenskih terenskih biologov in 

ljubiteljev narave – TRDOŽIV, katerega 

izdajamo skupaj v osmih društvih, sam pa sem 

njegov urednik. Izhaja dvakrat letno, naslednja 

številka izide konec decembra. Bilten prejme 

vsak član enega od teh društev, zato se kar čim 
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prej včlanite vsaj v enega, da vas bo na domu 

pričakala še sveža izdaja. 

Imaš veliko izkušenj z zastopanjem interesa 

študentov. Kaj po tvojih izkušnjah v 

največji meri prispeva k zaupanju 

študentov? Ali študentje sploh kažejo 

interes glede tega kaj se dogaja na področju 

študijskih zadev in študentske politike? 

Študijske zadeve in študentsko politiko sem v 

svoji glavi jasno ločeval, saj je šlo za dve 

različni obliki mojega študentskega 

udejstvovanja. Pridobiti zaupanje v zastopanje 

lahko pride kaj hitro, saj so posamezni 

rezultati lahko vidni tudi na kratek rok. Sam 

sem si zaupanje gradil predvsem s tem, da sem 

bil za vsakogar dostopen in bil vsem 

pripravljen pomagati in jim prisluhniti. Pri 

političnem delu pa je drugače. Tam sem se 

predvsem lahko boril za enakopravno 

zastopanje pravic in želja študentov BF 

napram drugim članicam univerze. Tu je 

moralo iti bolj za osebno zaupanje, saj 

posameznik ni neposredno videl plodov 

mojega dela. 

Obe temi pa sta sicer za študente zanimivi, a 

žal ne dovolj, da bi se mnogi odločili na tem 

področju kaj ukreniti. Saj veš, splošna pravica 

večini ni toliko zanimiva – vse dokler 

dotičnemu ni kršena. Podobno je tudi s 

projekti. Veliko energije sem porabil za to, da 

sem prepričal npr. študenta zootehnike, da je 

RTŠB res odličen projekt, četudi ni 

neposredno njemu namenjen in da je zanj 

vredno njegovemu bowlingu odškrniti nekaj 

sredstev. Podobno je bilo tudi s študijskim 

procesom. Dokler ni nekdo naredil izpita, je 

imel čez predmet marsikaj za povedati. Po 

opravljenem izpitu pa se večina na to temo ni 

želela več oglašati, četudi smo ustvarili mesto 

za tovrstne zadeve. 

Kakšno je tvoje mnenje o študentski 

aktivnosti? Vsi poznamo zgodovinske 

trenutke, ko so bili prav študentje tisti, ki so 

stali za idejo in včasih izbojevali boljši jutri, 

ne samo za študente, temveč so spreminjali 

sistem, ko se je to zdelo nemogoče. Danes se 

zdi, da v mnogih pogledih stojimo na prav 

podobnem zgodovinskem trenutku – pa smo 

morda danes študentje preveč apatični in 

pasivni, da bi lahko kaj spremenili? 

Verjamem, da je tudi danes tisti čas, ko lahko 

mladi svet obrnemo na glavo. Ni pa oz. ne bo 

enostavno. Misliš, da je bilo študentom 17. 

novembra leta 1939 in '89 na Češkoslovaškem, 

'73 v Grčiji, pa tudi v Sloveniji '68 enostavno 

in lahko? Pomembni zgodovinski dogodki. Če 

ne veste, kaj se je takrat zgodilo, priporočam 

vsaj podučitev o študentskih demonstracijah 

(gibanjih) pri nas. Res zanimivo branje. Ko 

sem postal predsednik študentskega 

parlamenta na ŠOU v Ljubljani, mi je takratni 

direktor Radia Študent Rok Kosec prinesel 

kopijo zahtev ljubljanskih študentov iz 

Gerbičeve, datiran iz leta 1968. Si moraš 

misliti, da je marsikatera takratna njihova 

zahteva še danes povsem aktualna? 

Mimogrede, Radio študent (89,3 MHz) je bil 

ustanovljen ravno kot plod teh protestov 

slovenskih študentov konec 60-ih. 

Ali imaš občutek, da si s svojim vztrajnim 

opozarjanjem na napake, konstruktivno 

kritiko in moram reči, tudi upravičeno 

pohvalo, dosegel napredek? Si dosegel cilje, 

ki si si jih zastavil kot nadobudni bruc?:) 

Če povzamem vse kot celoto, sem v to 

prepričan. Seveda pa bi lahko bilo kaj tudi še 

boljše opravljeno. Bi pa za to vprašanje bilo 

bolje vprašati tiste pedagoge s katerimi smo 

takrat sodelovali in takratne študente, ki so od 

tega nekaj imeli. 

Skozi leta aktivnega udejstvovanja tudi v 

študentski politiki in študentskem življenju 

na splošno si verjetno dobil nekaj občutka, 

kako se zadeve vodijo na višjih instancah. 

Kaj je vzrok tolikšni rigidnosti sistema in 

včasih resnično nesmiselnim rešitvam ob 
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katerih imamo včasih občutek, da so 

posledica slepega kompromisa dveh strani? 

Uf … Nisem reševal države, kaj šele družbe. 

Sem bil bolj ali manj le glasnik misli, pa tudi 

želja, študentov biologije, pa tudi BF. Sicer pa 

se odgovor na tvoje vprašanje najverjetneje 

skriva v prekomerni birokraciji kot odgovor 

formalizacije vsega in varovanja lastnih 

stolčkov. Žal tudi to, da »politika« večinoma 

prevladuje nad argumenti in dobrimi idejami. 

Izkušnje so me naučile, da če sta se na nekem 

mestu našla dve dobri osebi, so se zadeve 

premaknilo, drugače ne. Sistem pa samo kliče 

po izgovorih. 

 
Danes se na terenih osredotoča predvsem na 

kačje pastirje Slovenije in tudi Balkana, kjer 

spodbuja druge mlade za ukvarjanje z 

odonatologijo. Na sliki s kačjim potočnikom 

(Ophiogomphus cecilia), Natura 2000 vrsta (foto: 

Ana Tratnik). 

Nisi bil le zelo aktiven študent na področju 

študentskih zadev temveč si tudi terenski 

biolog z ogromno izkušenj in znanja iz zelo 

širokega spektra področji.  

Tu te moram popraviti, saj širokega spektra 

zagotovo nimam. Moje terenjenje je bilo 

osredotočeno zgolj na kačje pastirje in 

dvoživke. Očitek dveh profesorjev, ki sem ga 

ob začetku ukvarjanja s tema skupinama sicer 

dobil, je, da je prva skupina bolj za žurerje in 

ne najbolj resne, dvoživke pa za punce in da 

naj dobro premislim, če bi se res z njima 

ukvarjal. Ostalih skupin se nisem kaj prida 

dotikal. Se vidimo julija na Kočevskem – na 

RTŠB 2014, da ta očitka preverite? 

Verjetno bi nam znal iz lastnih izkušenj 

povedati, kako pomemben je sam študijski 

uspeh pri tem, da se zaposliš, po možnosti v 

bioloških vodah, in koliko šteje vse tisto 

znanje, ki ga pridobiš na lastno pest? 

Moramo pridno prebirati učbenike, da 

bomo dobili službo, kot so nam svetovale že 

babice, ali so danes tudi principi učenja in 

znanja drugačni? 

Iz lastnih ne, ker kot rečeno nisem še zaključil 

študija. Mladina, pridno študirajte in delajte 

izpite, ker na »stara« leta vam bo žal, da jih 

niste sproti! Pa naj se to še kako klišejsko sliši. 

In še moja druga modrost: babice imajo še 

vedno prav! 

Vsekakor pa velja, da je poleg uspešnega 

študija še kako pomembno tudi to, kakšno 

znanje boste po diplomi nosili s seboj. Tu so 

pomembne tako biološke veščine, ki jih poleg 

na fakulteti lahko pridobite pri marsikaterem 

društvu (pri DŠB bi najbolj izpostavil RTŠB, 

ki je gotovo ena velika kalilnica znanja za 

bodoče diplomante) in tudi drugod, kot tudi 

mehke veščine – komunikacija, organizacija, 

delo v skupini, računalniška orodja … 

Pomembno je tudi mreženje. Ne pozabite pa, 

da smo v obdobju, ko si je treba delovno mesto 

tudi kdaj sam ustvarit. Tu pa smo biologi še 

kako šibki.

 
Na Erazmus izmenjavi (ki jo mimogrede toplo 

priporoča vsakemu študentu) v Pragi (foto: 

Mojca PlankL) 
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Društvo študentov biologije: 
tudi vam v souporabo  

Ana Gabrovec 

Za bruce in vse tiste, ki še niste, pa bi radi 

odkrili skrivnosti majcene sobice »po 

stopnicah in levo«. 

To je »štab« skupine študentov, ki jih študij 

zanima in želijo svoje znanje konkretno 

uporabiti. In ker se zavedajo potrebe po 

druženju in vpliva družbe na produktivnost. 

Saj vsi poznate dneve, ko ne veš kam sam s 

sabo, poponoma preveč časa in nič kar bi z 

malo truda stvari izboljšalo. Veliko truda bi 

sicer v vsakem primeru izboljšalo stvari, 

ampak če ni treba, je dolgčas popolnoma 

premajhna motivacija, da bi se premaknili. 

No, in na tem mestu lahko pomaga samo 

nekdo, ki je na istem kot ti – ko drug drugemu 

rečeta bom, je veliko lažje vstati in dejansko 

kaj narediti. In to ti omogoči uresničiti vse 

tiste zamisli, ki brbotajo nekje pod površino, 

vendar jih je samemu včasih res preveč 

naporno uresničevati. Vsaka ideja zasluži 

realizacijo, če ne se ti maščuje tako, da obleži 

v želodcu kot neprebavljen kos večerje in dela 

slabo vest, ki se kaže kot kronični nemir, 

nezadovoljstvo in neproduktivnost. DŠB lahko 

predstavlja okvir za vse te ideje in spodbudo v 

obliki ljudi, ki so navdušeni nad enakimi 

stvarmi kot ti.  

Vsi tisti, ki veste o čem govorim, resnično 

skrajni čas, da potrkate ali pošljete e-mail. 

Tisti, ki še ne veste - ne podcenjujte moči 

sodelovanja in se pridruži skupini študentov, 

ki jim je znanje pomembno. Pa čeprav pogosto 

pet minut pred polnočjo.   

 

NAPOVEDNIK – kaj počnemo 
letos 

Da si boste lahko rezervirali čas…….in da 

vam ne bi bilo žal, ko bi prepozno izvedeli. 

Uradne ure DŠB v drugem bloku prvega 

semestra bodo ob: 

Pon:  7.30 – 8.30 

Tor: 10.30-11.30 

Sre: 10-11 in 13-14 

Čet: 11.30-12.30 

Vabljeni tudi, da se nam pridružite na 

sestankih, ki bodo potekali ob torkih 16-17h. 

 

Za dodatne informacije nam pišite na 

dsb@biologija.org. 

Vaša ekipa DŠB =) 

 

mailto:dsb@biologija.org
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Invazivne vrste – grožnja nam in 

našemu okolju  

SREDINA APRILA: Akcija odstranjevanja 

mladih poganjkov tujerodne invazivne 

rastlinske vrste - japonski dresnik v bližini 

fakultete 

KONEC MAJA: Glavna akcija, tudi takrat 

bomo odstranjevali japonski dresnik 

Po obeh akcija za udeležence sledi pogostitev.  

VABLJENI! 

Ekipa Invazivk :) 

Študentsko raziskovanje vrstne 

pestrosti 2012/2013 

Načrtovani so štirje terenski vikendi in trije 

enodnevni tereni: 

JANUAR: Teren na netopirje 

FEBRUAR: Terenski vikend sledenja velikih 

zveri 

MAREC: Terenski vikend na morske sesalce 

in teren na jamske nevretenčarje 

APRIL: Terenski vikend v Rakitovcu (kačji 

pastirji, plazilci, velike zveri, ptiči, botanika, 

dvoživke) 

MAJ: Terenski vikend v Budanjah (kačji 

pastirji, plazilci, ptiči, dvoživke, botanika, 

pajki) in teren na kačje pastirje Ljubljanskega 

barja 

Matej Domevščik, vodja projekta 

Raziskovalni tabor študentov 

biologije - RTŠB  

Potekal bo od 18. do 29. 7. 2014 najverjetneje 

v okolici Kočevja. Skupine, ki bodo delovale 

bodo najverjetneje: za kačje pastirje, plazilce, 

dvoživke, netopirje, podzemno favno, pajke, 

hrošče, rake, velike zveri, ptiče, botaniko in 

metulje. Mentorji pa še niso znani. 

Špela Borko, organizatorka 

Ekosistemi Balkana 

Ekosistemi Balkana bodo letos potekali od 

26.4 do 3.5. 2014. Letos bomo v sklopu 

tradicionalnega študentskega tabora preučevali 

ekosisteme Duvanjskega polja v Bosni, ki je 

od nas oddaljeno (zgolj) dobrih 6 ur vožnje. 

Ker se je  ob branju napovednika marsikdo 

verjetno vprašal "Zakaj pa Bosna?", bi rada 

napisala še nekaj dejstev, ki lokacijo delajo 

posebno in zlasti mikavno za znanja željne 

biologe.  

Duvanjsko polje je eno od večjih kraških polj 

v Dinaridih.  V okolici Tomislavgrada, kjer 

bomo verjetno nastanjeni, se stika več 

različnih habitatnih tipov, od zamočvirjenih 

polj do višje ležečih planin, prav tako pa se 

čuti vpliv mediteranske, kontinentalne in 

planinske klime. Za vsako skupino se bo torej 

našlo kaj za početi, katere skupine bodo 

delovale pa bo sporočeno naknadno. 

Behare Rexhepi, organizatorka 

Antirepresor – glasilo študentov 

biologije 

APRIL: 21. številka Antirepresorja - do 15. 

marca zbiramo prispevke na 

antirepresor@gmail.com 

FEBRUAR, MAREC: raziskava o splošnem 

poznavanju aktualnih bioloških problematikah 

med študenti 

MAREC, APRIL: pisanje poljudnoznanstvenih 

člankov o aktualnih bioloških problematikah 

Načrtujemo tudi posebno izdajo Antirepresorja 

s intervjuji profesorjev in drugih zaposlenih na 

Oddelku za biologijo. 

Ana Gabrovec, odgovorna urednica  

mailto:antirepresor@gmail.com
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Spust se! 

Nika Zaletelj 

13. oktobra se je deset fantov in deklet zbralo 

na končni postaji devetke v Trnovem. Ne, 

nismo se šli »sociale« na Plaži, ampak smo se 

v organizaciji DŠBja odpravili kanujat po 

Ljubljanici. Naključni žreb nas je razporedil  v 

pet kanujev in naša dogodivščina se je pričela. 

No, skoraj, saj smo si morali najprej prislužiti 

vesla. Ustvariti smo morali dovolj dolgo živo 

verigo, da smo dosegli »varuha vesel«,  

Gregorja. Še dobro, da nam je uspelo, saj bi bil 

naš spust drugače precej počasnejši. Roke pač 

niso najbolj efektivna vesla. Vsak par je dobil  

list, na katerem so bile napisane naloge, ki jih 

je bilo potrebno izpolniti tekom spusta. Zraven 

so spadale še kirurške rokavice in vreča za 

smeti, saj je bila ena izmed nalog nabrati kar 

največ po reki plavajočih odpadkov. Da malo 

očistimo Ljubljanico med tem, ko se 

zabavamo. Prav tako smo morali popisati čim 

več življa na poti, da izkažemo svoje zoološko 

in botanično znanje. Kanuje smo uspešno 

spravili v vodo, jih oštevilčili (vsak kanu je 

dobil »sestrski kanu« s katerim je bilo 

potrebno zamenjati plovila kadarkoli tekom 

poti- tretja naloga) in se srečno, brez 

prevračanj, skobacali vanje. Sama sem si kanu 

delila z Tjašo in najin je bil daleč najbolj 

homogen – v vseh drugih kanujih so bili 

namreč razporejeni po en fant in ena punca. 

Ne vem, če je bil to razlog, da sva bili ves čas 

zadnji, ampak definitivno sva se super 

zabavali in naklepetali. In da ne omenim, da 

sva nabrali največ smeti. Na koncu prvega dela 

poti (torej na kraju, kjer smo se obrnili nazaj) 

nas je čakala še zadnja naloga. Dešifrirati smo 

morali sporočilo, ki je bilo obešeno na mostu. 

Ko sva z Tjašo priveslali na kraj, so ga že 

imeli v rokah, vendar se mi zdi, da je bilo zanj 

potrebno plezati po mostu. Skratka,  sporočilo 

je bilo potrebno razvozlati. Tu se je najina 

ekipa  povečala za članico, saj se nam je takrat 

pridružila še Nataša. Kaj hitro smo ugotovile 

po kakšnem ključu je bila šifra spisana, vendar  

pa smo se rahlo zapletle pri dešifraciji. Skrito 

sporočilo je bilo »V SLOGI JE MOČ« , 

vendar pa je bil naš prvi odgovor »O, SPUST 

SE DŠB!«, saj nekako nismo pomislile, da bi 

prvi predlog lahko bil V. Na koncu je vsem 

skupinam uspelo razvozlati uganko in naša pot 

nazaj se je lahko pričela. Nazaj nam je uspelo 

priti v VELIKO krajšem času kot tja. Verjetno 

tudi zato, ker  se nam je malce mudilo jest, saj 

nas je za zaključek čakal še piknik na ladjici.  

Spolna neenakost v Biološkem 
središču 

Nekdo, ki rad kaka 

Naše biološko središče se med drugim lahko 

pohvali z velikim številom toaletnih prostorov, 

ki se nahajajo na priročnih mestih. Te prostori 

so seveda ločeni po spolih, kar je povsem 

razumljivo in nikakor problematično, pa 

vendar se v njih kaže večjo naklonjenost 

nežnejšemu spolu. To se ne nanaša na 

razporeditev ali število takšnih prostorov, pač 

pa na toaletni papir. 

Večina moških se namreč ne zaveda dejstva, 

da imajo dekleta na wc-jih na voljo drugo 

vrsto toaletnega papirja. To samo po sebi ne bi 

bil tako velik problem, če ne bi bil toaletni 

papir na moških toaletah tako grob, da po 

nekajkratni uporabi že sama misel na toaletni 

papir prežene vsakršno željo po opravljanju 

večje potrebe in tako povzroči tudi 

nekajdnevno zaprtost. To se mogoče ženskam 

z neredno prebavo ne zdi nič posebnega, a za 

nekoga, ki papir po navadi uporablja nekajkrat 

dnevno lahko predstavlja strašanske muke. 

Glede te težave sta bila v zadnjih treh letih že 

večkrat opozorjena predstavnika študentov v 

ŠSBF, a problema nista vzela resno. Ne čudi 

me dejstvo, da sta oba predstavnika ženskega 

spola. 
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Ženska košarkaška ekipa BF   

Danijela Štolfa 

…že šestič zapored na 

univerzitetnem tekmovanju 

Tako je! Prav ste slišali! Na naši fakulteti 

imamo žensko košarkarsko ekipo, ki že 6 let 

redno sodeluje v medfakultetnem tekmovanju 

univerze v Ljubljani, t.j. univerzitetni 

košarkarski ligi. Ženska »BF« ekipa se je 

izoblikovala v šolskem letu 2008/09. Pod 

vodstvom trenerja Milana Paviča smo hitro 

postale »ta prava ekipa« (SLIKA 1), vendar ne 

samo na igrišču. Skupna druženja so se 

nadaljevala vsepovsod: v šolskih klopeh, na 

kosilih, na študentskih zabavah, v Orto baru 

itd.  V šolskem letu 09/10 smo se kot 

navijačice pridružile moški ekipi na 

univerzitetnem prvenstvu v jadranju! Košarka 

nas je takoj povezala. 

Najboljši občutek je sledil tik pred tekmo, ko 

smo bile pripravljene vstopile na igrišče! 

Včasih nam je uspelo zaigrati s popolno 

»postavo«, velikokrat pa je domača klop štela 

zgolj 5 igralk. Naporno je bilo, ampak se je 

splačalo. Najboljši rezultat smo dosegle v 

študijskem letu 2011/12, ko smo dosegle 

odlično 3. mesto.  

Komentar s tekme tistega dne:  

Biotehniška  fakulteta : Fakulteta za 

šport  42 : 33 

»Po začetnem vodstvu »biotehnologinj«  z 9 : 

0 so se »športnice« prebudile in do konca 

prvega polčasa prišle do vodstva s 3 tremi 

točkami razlike. V tem delu tekme sta vodilni 

vlogi pri doseganju košev imeli Slejko in 

Korošec, obe z 9 točkami. V drugem polčasu 

smo do zadnjih minut gledali izenačeno 

tekmo, ki pa je na koncu pripadla 

»biotehnologinjam«, ki so nastopile samo s 5 

igralkami, in kljub temu zanesljivo zmagale.« 

V letošnjem študijskem letu 2013/14 se s 

pomlajeno ekipo deklet (SLIKA 2) ponovno 

potegujemo za najvišja mesta. Prvo tekmo smo 

že odigrale proti Ekonomski fakulteti, vendar 

žal neuspešno. Kljub porazu računamo na 

boljšo igro v prihodnje! Popraviti moramo 

predvsem organizirano igro v napadu in 

pokazati bolj agresivno igro v obrambi. 

Naslednji dve tekmi sta že pred vrati! V 

decembru igramo proti Pedagoški fakulteti 

(16.12.2013), v januarju pa nas bodo na 

parketu čakale nasprotnice iz  Medicinske 

fakultete (13.1.2014). Držite pesti in vljudno 

vabljeni na ogled tekem! Do takrat pa, BF 

košarkarice se ne vdamo, tako kot pravi naš 

glasni vzklik pred tekmo: »Kdo je najboljši? – 

BF!« Se vidimo!  

  
Letošnja ekipa(2.12.2013) 
Zgoraj z leve proti desni: Maša Korošeč, Zarja 
Muršič, Anita Meglič, Katarina Šoln, Lara 
Bolković, Danijela Štolfa, Živa Makar, Katja 
Štolfa. Trener: Marko Flajšman 

(Lokacija tekem: Poljanska cesta 61; dvorana 

srednje zdravstvene šole Ljubljana). 
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Jesenska potopa potapljaške 
sekcije 

Gašper Šolinc  

Letos smo se potapljači DŠB prvič po mnogih 

letih neaktivnosti odpravili na dva potopa in 

sicer v Fieso in na Bled. Oba potopa sta 

presegla pričakovanja, ki niso bila nizka. V 

Fiesi je bilo prvo presenečenje vidljivost petih 

metrov, kar je za pokrajino z muljasto podlago 

v potapljaški sezoni zelo nenavadno. Sreča se 

nam je nasmehnila tudi pri izbiri smeri potopa, 

saj smo po naključju našli podvodne skulpture, 

umetni greben in razbitino ribiškega čolna. 

Med živalmi, ki so nas bolj navdušile so 

nedvomno šilo (Syngnathus sp.), dolgonosi 

morski konjiček (Hippocampus guttulatus), 

pisani gološkrgarji in res ogromna količina sip 

(Sepia elegans in Sepia officinalis). Poleg tega 

smo videli še kozolnjake, kačjerepe ... 

Temperatura vode je bila ugodnih 18°C in nam 

tako omogočila 85 minut dolg potop. 

 
Ana in Eva in dolgonosi morski konjiček 

 

 

Dolgonosi morski konjiček (Hippocampus 

gutulatus) 

 

 

Jelševec (Astacus astacus) 
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Babica (Barbatula barbatula) 

 

Sipia elegans – jé rakovico 

 

Invazivna vrsta školjke potujoča trikotničarka 

(Dreissena polymorpha) 

Na Bledu ni bilo nič manj navdušujoče. V 

vodo smo se podali pri Grand hotelu toplice in 

se potapljali pod pomoli v razmeroma plitvi 

vodi (nismo se spustili globlje kot 5m). Za 

razliko ob Fiese so nam tu dan polepšale večje 

ribe kot so ščuke (Esox lucius), smuči (Sander 

lucioperca), somi (Silurus glanis) in jata 

krapov (Cyprinus carpio). Videli smo tudi 

nekaj invazivnih potujočih trikotničark 

(Dreissena polymorpha ), jezerske brezzobke 

(Anodonta cygnea), vrtinčarje in raka jelševca 

(Astacus astacus). Na koncu pa nas je v meter 

globoki vodi čakalo veliko presenečenje. To je 

bil skoraj 3 metre velik som, ki se je skrival v 

temi in potem ko smo ga splašili, počasi plaval 

pred nami še nekaj časa, vse do trenutka, ko se 

ga je dotaknila ena izmed udeleženk. Som je 

obral svojo pot v globino jezera in mi smo le 

strmeli za njim. Kasneje smo izvedeli, da je bil 

to som Maks, ki ga je možno opaziti tudi z 

obale (nam je povedal domačin). Seveda se 

nam je vsem najbolj vtisnil v spomin. Po 

končanem potopu pa nas je zunaj pričakalo 

sonce in kremšnita.  
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Študenti biologije na terenu: 
»Študentsko raziskovanje vrstne 

pestrosti 2012/2013« 

Matej Domevščik in Petra Hribovšek 

Društvo študentov biologije že od leta 2001 

organizira projekt Študentsko raziskovanje 

vrstne pestrosti Slovenije ob finančni pomoči 

ŠOU ter velikodušnih donacijah raznih 

bioloških društev. Namen projekta je 

omogočiti študentom biologije ter ostalim, ki 

jih narava zanima, večjo pestrost pri izbiri 

terenov. Večino teh lahko uveljavljate pri 

predmetu TDBZ (terensko delo iz botanike in 

zoologije) ali pa se jih udeležite kar tako, iz 

ljubezni do narave in raziskovanja živega sveta 

okoli nas. V sezoni 2012/2013 ste se lahko 

udeležili štirih enodnevnih terenov ter dveh 

terenskih vikendov. Tokrat so bili prvič vsi 

tereni na temo vretenčarjev (kar je povzročilo 

rahla neodobravanja v nevretenčarski 

skupnosti). 

Sledi kratko poročilo o terenih iz sezone 

2012/2013: 

V novembru (24.11.2012) smo se pridružili 

popisu velikega srakoperja (Lanius excubitor) 

na Ljubljanskem barju v sodelovanju z 

DOPPS-om. Pri nas se ta ptica pojavlja kot 

zimski gost, iz hladnejše Rusije pride k nam 

prezimovat. Najprej smo se seznanili z 

rezultati lanskoletnega štetja in se poučili o 

metodah, vsaka skupina popisovalcev je imela 

določeno svojo popisno ploskev. Več osebkov 

je bilo leta 2011 obročkanih z barvnimi 

obročki, tako da so tisti z boljšo opremo lahko 

beležili tudi kateri izmed srakoperjev, 

prisotnih pri nas lansko zimo, se je vrnil. Naša 

delovna skupina je na terenu naštela dva 

srakoperja. Prvega smo videli v prepoznavni 

drži na vrhu osamljenega drevesa v mejici, od 

koder je nadziral svoj plen. Je pa bilo število 

tudi zelo odvisno od sreče in pa tudi malo od 

izkušenosti pri opazovanju, nekaj 

popisovalcev jih je naštelo okoli 10 na enem 

območju. 

 

 

 

V decembru (12.12.2012) smo se pridružili 

društvu Dinaricum pri že 4. tradicionalnem 

popisu šakala na Ljubljanskem barju. Uspeli 

smo potrditi dve teritorialni skupini šakalov, 

kar je velik uspeh. Ta teren je kasneje služil 

kot podlaga pri zamisli za skupni projekt 

Dinaricuma in Društva študentov biologije 

Zlati šakal širi areal, ki še vedno poteka. 

Projekt nam je na osnovi financiranja ŠOU in 

prostovoljstva dal prvi vpogled v številčnost 

šakala ter njegovo razširjenost v Sloveniji. 
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Januarja (26.1.2013) smo pod strokovnim 

mentorstvom Primoža Presetnika s Centra za 

katrografijo favne in flore (CKFF) opravili 

popis jam in monitoring netopirjev v štirih 

jamah na Primorskem in Notranjskem. Mentor 

nas je seznanil z metodami dela, namenom in 

uporabo popisnih listov ter pomenom jam za 

prezimujoče netopirje ter njihovo ekologijo na 

Notranjskem in Primorskem. 

Terenski vikend na velike zveri v februarju 

smo zaradi slabega vremena prestavili na 1.3 - 

3.3.2013 v kočo Pranger, ki je v lasti LD 

Rakek. V petek popoldne smo se zbrali v koči 

in sledilo je nameščanje ter kuhanje večerje. 

Zjutraj se nam je pridružila še mentorica Nina 

Ražen in nam odpredavala osnove sledenja 

velikih zveri. Ko smo se primerno opremili za 

teren smo se v skupinah po 3 ali 4 odpravili na 

vnaprej določene lokacije. Na terenu tako prvi 

kot drugi dan sledenja nismo zasledili volkov, 

kljub temu pa je ena skupina našla sledi 

medveda v okolici Kočevja. V soboto zvečer 

smo imeli še drugo predavanje o biologiji 

volka in uspešnosti projekta Slowolf. Prav 

tako je ta večer potekala delavnica obračanja 

palačink v zraku, kjer smo bili očitno precej 

uspešni, saj smo vse palačinke pojedli. 

 

Marca (16.3.2013) smo se pridružili društvu 

Morigenos pri monitoringu slovenskega morja 

za morskimi sesalci. Opazovanje je potekalo iz 

kopenske opazovalne točke ter iz 

raziskovalnega čolna. Delfinov žal nismo 

našli, vendar nam to ni bilo čisto presenečenje. 

Njihov teritorij je precej obsežen in ni gotovo, 

da jih ob le enodnevnem opazovanju tudi 

najdeš. Nas je pa presenetil čudovit skok 

dvometerske severnoatlantske modroplavute 

tune (Thunnus thynnus) ne daleč od 

raziskovalnega čolna ter najdba lepega 

primerka meduze vrste Rhizostoma pulmo. 

Terenski vikend v Prekmurju je potekal od 12. 

do 14. aprila. Nastanili smo se v koči »Gezov 

Gaj« v Filovcih. Od tam smo namreč imeli 

kratko pot do okoliških biološko pomembnih 

področij, saj se Filovci nahajajo približno na 

polovici poti med Mursko Soboto in Lendavo. 

Udeleženci so bili razdeljeni v tri skupine, 

glede na preučevano skupino živali. Na terenu 

so tako delovale naslednje skupine: skupina za 

dvoživke, skupina za plazilce ter skupina za 

šakale. V skupini za plazilce nam je uspelo 

potrditi prisotnost navadnega gada (Vipera 

berus) v Prekmurju prvič v Sloveniji. Torej 

precej zanimiv podatek o nižinski populaciji 

navadnega gada pri nas. Vikend je bil izjemno 

uspešen tudi za skupino za šakale. Uspeli smo 

dobiti odziv na avdio metodo izzivanja šakalov 

(Canis aureus) in s tem potrdili prisotnost 

teritorialnega tropa šakalov na območju 

Prekmurja. Člani skupine za dvoživke (+ ostali 

prostovoljci) pa so priskočili na pomoč 

kolegom herpetologom iz Prekmurja, ki so 

obupano želeli prenesti čim več dvoživk čez 

cesto. Zaradi ugodnih vremenskih razmer je 

bilo dvoživk res veliko. Pupkom smo za 

potrebe raziskave jemali tudi vzorce DNK. 

V sezoni 2013/2014 terenov verjetno ne bomo 

uspeli financirati v taki meri, kot bi si želeli, 

vendar bomo poskušali ohraniti kar največjo 

pestrost in število terenov (tudi 

nevretenčarskih). Spremljajte mailing liste za 

obvestila in se vidimo na terenu.  

Plavčki na Ljubljanskem barju 

Služba za stike z javnostjo Žabje straže, 
območna enota Ljubljana 
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Plavčki (Rana arvalis) spadajo med brezrepe 

dvoživke, v rod rjavih žab. So redka in 

ogrožena vrsta, ki jo najdemo v nekaterih 

nižinah v severovzhodni in jugovzhodni 

Sloveniji, izolirano populacijo pa imamo tudi 

na Ljubljanskem barju.  Kot vse ostale vrste 

dvoživk je plavček uvrščen na Rdeči seznam 

dvoživk Slovenije, medtem ko so njegove 

populacije in habitati zavarovani z Uredbo o 

zavarovanih in prostoživečih živalskih vrstah. 

Na evropskem in mednarodnem nivoju vrsto 

varuje Priloga II Konvencije o ohranjanju 

evropskih prostoživečih rastlinskih in živalskih 

vrst ter njihovih habitatov (Bernska 

konvencija) ter Priloga IV Direktive o 

habitatih. Na Ljubljanskem barju je dodatno 

zavarovan še z Uredbo o Krajinskem parku 

Ljubljansko barje. 

Najbolj znana lastnost plavčkov, po kateri so 

dobili tudi ime, je obarvanost samcev v 

obdobju razmnoževanja. Ti se namreč takrat 

za kratek čas obarvajo intenzivno modro. 

Namen te obarvanosti je poleg oglašanja 

seveda privabitev samic, a žal ima to zanimivo 

izkazovanje pozornosti tudi svoje slabe 

lastnosti. Modra žaba na zeleno-rjavi podlagi 

je vidna že od daleč ter je tako lahek plen za 

razne plenilce. Prav zato so plavčki precej 

plašne živali. Ko se samec prestraši, zelo hitro 

izgubi obarvanost (v nekaj minutah) in se tisto 

sezono ne more ponovno obarvati, kar pomeni, 

da je zaključil z razmnoževanjem do 

naslednjega leta. Če lahko plavčki dokaj dobro 

prenašajo grožnje s strani svojih predatorjev pa 

so veliko večji problem ljudje. Ti lahko s svojo 

nevednostjo resno ogrozijo že tako ogroženo 

populacijo teh zanimivih žab. Tukaj so 

problem tako naključni sprehajalci, ki opazijo 

modre žabe ter se jim želijo približati, kot tudi 

fotografi z željo po dobri fotografiji. 

Prestrašeni samci pa niso edini problem. 

Ogrozimo lahko tudi samice. Te sicer ohranijo 

svojo rjavo barvo skozi vso leto vendar pa se 

pojavi problem pri odlaganju jajčec. V kolikor 

prestrašimo par plavčkov ravno med 

odlaganjem in osemenjevanjem jajčec, samica 

ne more prekiniti odlaganja ter odloži vsa 

jajčeca pa če so ta oplojena ali neoplojena.  Če 

jih samec takoj ne oplodi, ta v stiku z vodo 

nabreknejo ter kasnejša oploditev ni več 

možna. Tako samec kot samica se v tem 

primeru to sezono ne bosta več razmnoževala, 

četudi niso bila oplojena vsa jajčeca. Število 

potomcev, ki odrastejo v spolno zrele osebke 

se tako močno zmanjša. 

Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev je 

v sodelovanju z mestno občino Ljubljana 

organiziralo  projekt na Ljubljanskem barju 

»Pozor, plavček na mrestišču!« v okviru 

katerega je poleg izobraževanj in drugih 

aktivnosti potekala tudi Žabja straža. Namen te 

je bil, da izobrazimo naključne mimoidoče o 

problematiki plavčkov ter preusmerimo 

zagrizene fotografe, ki bi lahko nenamerno 

škodovali vrsti. 

Radovedneže zato pozivamo, da se naslednjič, 

ko jih bo zagrabila želja po opazovanju ali 

fotografiranju plavčkov, raje zadržijo ter tako 

pomagajo k ohranitvi te res zanimive vrste 

žab. V nasprotnem primeru boste naleteli na 

zloglasno Žabjo stražo. Bili ste opozorjeni. 

  

V JAME – zimski mornitoring 
netopirjev 

Nataša Sivec 

V soboto 26.1.2013 je bil napovedan teren 

DŠB v jame pod taktirko Primoža Presetnika. 

Terena sem se od študentov udeležila le jaz in 

tako sva se sama odpravila na zimski 

monitoring netopirjev v jame. Iz Ljubljane sva 

se na Primorsko odpravila ob pol sedmih 

zjutraj. 

Netopirji pozimi hibernirajo, torej se več 

mesecev skupaj ne prebudijo iz spanca. Zaloge 

maščobe si naberejo pozno poleti in jeseni, ko 
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se dobesedno nažirajo z žuželkami, ki še letajo 

naokrog.  

 
Pozerja mala podkovnjaka (foto Primož 

Presetnik) 

Monitoring sva začela v jami Veliki Hubelj pri 

Ajdovščini, kjer se izvaja tako zimski kot tudi 

poletni monitoring netopirjev, saj se tu v 

poletnem času na vhodu jame včasih 

zadržujejo porodniške kolonije velikih 

podkovnjakov (Rhinolophus ferrumequinum). 

Poleti tu včasih najdemo tudi južnega 

podkovnjaka (Rhinolophus euryale). V vseh 

jamah sva vedno preštela netopirje in jim 

določila vrsto, da sva bolje videla, sva si 

pomagala z reflektorjem. Izmerila sva še 

temperaturo in pogledala, če so prisotne sledi 

še kake druge živali. V tej jami sva naštela 17 

velikih podkovnjakov (R. ferrumequinum).  

Jama Pajkova reža, se nahaja le nekaj deset 

metrov višje od Velikega Hublja. Družbo 

nama je poleg kobilic in suhih južin delalo 9 

malih podkovnjakov (Rhinolophus 

hipposideros) in en veliki podkovnjak (R. 

ferrumequinum). 

 
Brkati netopir (Myotis mystacinus) v jami 

Matjazeve kamre (foto: Primož Presetnik) 

 
Veliki podkovnjaki (Rhinolophus ferrumequinum) 

v jami Veliki Hubelj (foto Primož Presetnik) 

Do Ciganske jame pri Predgrižah je bilo 

potrebne kar nekaj vožnje. Oprezala sva za 

širokouhim netopirjem (Barbastella 

barbastellus), vendar ga žal nisva našla. Sva 

pa med sto metrskim spustom naštela kar 83 

malih podkovnjakov (R. hipposideros) in 

enega velikega podkovnjaka (R. 

ferrumequinum).  
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Na mojo željo sva naredila postanek za malico 

ter si spotoma ogledala bunker, ki sva ga 

opazila na poti. Netopirjev sicer nisva našla, 

sva si pa ogledala okostje lisice. 

Po malici sva se napotila še v zadnjo jamo, to 

so bile Matjaževe kamre pri Rovtah. V jamo 

sva se spustila z glavo navzdol in za pasažo 

izmerila temperaturo, po (zame) manjšem 

plezalskem podvigu pa sva prišla v notranjost 

jame. Naštela sva 37 malih podkovnjakov (R. 

hipposideros), enega velikega podkovnjaka (R. 

ferrumequinum), našla pa sva tudi enega 

brkatega netopirja (Myotis mystacinus). 

Širokouhega netopirja (B. barbastellus) tudi tu 

nisva srečala. Pri odhajanju iz jame pa se mi je 

malo zataknilo in, medtem ko sem se trudila 

skobacat iz rova, je Primož dobre volje sedel 

pri izhodu ter me veselo fotografiral. 

Malo čez štiri se nama je uspelo preobleč v 

čista oblačila in z blatom v laseh sva se 

odpravila v Logatec na pico in pivo, da si 

povrneva moči. 

 
Vhod v Matjaževe kamre (foto: Primož Presetnik) 

ZLATI ŠAKAL ŠIRI AREAL – 
kako je pri sosedih? 

Tjaša Sušin 

»Mi gremo! … na šakale,« je dejala Maja. In 

smo šli. Prvi zabavni problem se je pojavil že 

takoj na začetku, ko se nas je 10 tlačilo v dva 

avta polna prtljage. A je šlo in tako smo se že 

znašli v okolici Brežic, kjer ni manjkalo 

dobrot. Pridružila sta se Mateja in Tomaž in z 

njima še en avto. Pravi prostorski luksuz, 

odlična družba, kilometri se vrtijo in proti 

poznem popoldnevu parkiramo pri Vranskem 

jezeru. Tam naju sprejmeta Ivan in Ivana, nato 

pa skujemo načrte in si razdelimo »delo«. 

Miha se poglobi v zemljevide in pridno vrisuje 

točke, punce v trgovino, nekateri na fotolov za 

ptiči in sprehod za dušo, Matej opreza za 

plazilci, Ivan zakuri, Sebastijan se pripravlja 

na peko večerje.  

Lakota je očitna, a pred tem si postavimo še 

šotore. Nato sedemo skupaj, vzdušje se 

prijetno razvija, smeha ne manjka, v zraku so 

različne ideje, »biološke« šale kar padajo iz 

rokava, diši po odlični hrani, v naših mislih pa 

že tulijo šakali. 

Za začetek, da zaštartamo kot prava ekipa, 

prvo izzivanje izvedemo kar vsi skupaj in ni 

trajalo dolgo, ko se iz severozahoda oglasi 

družinica šakalov. Potem pa se je vse skupaj 

razširilo v »množično« popisovanje okoliške 

pokrajine. Vsi srečni smo se ob dveh ponoči 

vrnili nazaj, si povedali kar pač biologu leži na 

duši po takšnem terenu in utrujeni zaspali. 

Naslednjega jutra nas je po zajtrku nekajurna 

vožnja pripeljala na Lonjsko polje, okoli 600 

km² gozda, travnikov, polj, pašnikov. Vmes pa 

kot gredice posajene manjše vasice, ki že na 

daleč odsevajo starinskost tistega časa. V vasi 

Krapje smo preživeli dve noči, se dvakrat 

pošteno najedli »gulaša, graha i fiš paprikaša« 

in se sladkali s palačinkami. Kaj smo počeli 
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vmes? Ta najbolj pridni so pripravljali 

zemljevide, da je lahko noč potekala po 

načrtih, ostali pa smo poskrbeli za vzdušje in 

debatirali o ostalih divljih životinjah. 

Da ne bo pomote, to se je dogajalo po dnevi, 

ker … 

»Ko pade temna noč, 

biolog v akcijo skoč', 

kmalu spat ne gre, 

ker v hosti žurka je.« 

Tako je, na srečo nam narava na vsakem 

koraku postreže z vsemi mojstrovinami, ki jih 

premore. Podnevi se blešči v soncu, ponoči pa 

gozd dobi tisti pridih skrivnostnosti in 

čarobnosti. Občutek opreznosti privre na 

plano, pozoren si na vsak šum, premik. Iščeš, 

če se kje svetijo kakšne oči, poslušaš šelestenje 

listov v vetru, opaziš vsak premik in včasih se 

ti grm zdi nekaj tako živega. Ampak kot pravi 

Tomaž: »V grmu je grm. To je objekt. A si 

predstavljaš eno srno tam noter?« 

 Seveda pa si tam s ciljem, do katerega vodi 

pot izzivanja in nestrpnega pričakovanja. Ker 

predvidevam, da si biolog, boš verjetno 

razumel, da ni nič čudnega, če 20 minut stojiš 

sredi gozda, vsake 3 minute spustiš posnetek 

in čakaš, čakaš, čakaš … ušesa so napeta kot 

opna na bobnu, oči si spočiješ ob pogledu na 

zvezde, ki večno vztrajajo na nebu. Iz vseh 

strani se oglašajo lesne sove, kakšno košuto 

splašiš, ko se pelješ po nasipih, okoli so 

minska polja, mogoče preplašiš kakšnega 

fazana, jelen opozori na svojo prisotnost. Ti je 

jasno o čem govorim, kajne? No, ampak to ni 

še nič. Najbolj ti srce zaigra takrat, ko nekje v 

daljavi ali pa le slabih deset metrov strani 

zaslišiš tuljenje šakalov. Vsaj, če tega ne slišiš 

ravno vsak dan. In tudi to še ni vse. Še bolj te s 

srečo napolni trenutek, ko se iz teme zasvetijo 

oči ali pa ko ti šakal skoči čez pot. Pa tudi to 

še ni vse. Kaj pa, ko zatuli volk? Ko zaslišiš 

tisto globoko zavijanje? No, takrat obstaneš 

kot vkopan. V tebi bruha vulkan sreče, a zdi se 

ti tako neverjetno (še posebej, če ti je bilo pred 

kratkim povedano, da tam volka sploh ni), da 

se je to res zgodilo, da moraš najprej sam pri 

sebi zbrati misli in pustit, da tišina spregovori. 

Šele takrat lahko izustiš besedo ali dve, ampak 

nasmešek na obrazu pove vse. 

Naj vam zaupam, da smo popisali več kot sto 

družin šakalov, slišali kar tri volke, se uspešno 

izmaknili vsaki mini in doživeli tri res 

zabavne, pa četudi neprespane noči.  

Skratka: družba perfektna, šakali tulijo kot 

nori, hrana odlična, teren ocenjen s čisto 

desetko in že težko pričakujem naslednjega 

 

 

 
Vipera ammodytes (narisala: Hana Mori) 

. 
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Zakaj ljudožerci niso jedli 
možganov? 

Katarina Šoln 

Mrak se je počasi spuščal nad gozdom, listi so 

se šelesteče premikali v vetru, med debli so se 

leno plazile hladne meglice. S kotičkom očesa 

sem ošinila Toma, ki se je nerodno izmikal 

ovijalkam. »Sem ti rekel, da ne bi smela oditi 

sama. In še to ponoči ...« je tarnal.  

Zavila sem z očmi in previdno zabredla v 

zelenkasto mlako. »Noč, pha! Še večer ni, ti pa 

...« Zdrznila sem se. Iz daljave je prihajalo 

komaj slišno ritmično bobnanje.  

»Zakaj nisva ostala v taboru? Zakaj ...?«  

Z roko sem mu jezno zaprla usta in 

zamrmrala: »Našla sva jih.«  

Bobnanje je utihnilo.  

Spogledala sva se.  

»Pridi,« stopila sem iz močvare in 

prestrašenega rdečelasega fanta potegnila v 

gosto podrast. »Kaj pa kače?« je šepnil in se 

spačil.  

Bobnanje se je spet oglasilo. Hitro, divje, 

lačno.  

Neslišno sva se splazila do zadnjih dreves in 

zagledala osvetljeno jaso. Na sredini je stal 

ogromen kotel. Okoli njega so plesale temne 

sence.  

»Ljudožerci!« Tom je panično kriknil.  

Glasba je utihnila. Zaprla sem oči in se 

poskušala iz mračnega tropskega deževnega 

gozda preseliti nazaj v polno predavalnico. 1. 

letnik, mikrobiologija. Ne, ni me nosila luna, 

tudi zaspala nisem sredi belega dne, samo 

zanimalo me je, zakaj ljudožerci niso jedli 

možganov. Ker me je tokrat domišljija pustila 

na cedilu, sem raje še enkrat ošinila svoje 

zapiske o prionih in se popoldne lotila 

raziskovanja.  

Svoje znanje sem nadgradila v 2. letniku pri 

biokemiji, kjer sem spoznala, da ima lahko 

napačno zvita konformacija usodne posledice. 

Prioni  

Beseda prion izhaja iz angleških besed 

proteinaceus in infectious, končnica –on pa je 

dodana zaradi analogije z besedo virion, tj. 

infektivni delec.  

Prioni so infektivni beljakovinski delci, ki ne 

vsebujejo nukleinske kisline. Povedano 

drugače: prion vsebuje beljakovino, ne vsebuje 

pa nukleinske kisline, ki bi nosila zapis za to 



BIORESNO 

 29 

 

beljakovino. Zanimivo je, da so znanstveniki 

odkrili gen, ki ima zapis za podoben protein 

kot je prion, v gostiteljski celici. V normalno 

delujoči živčni celici se sintetizira 

glikoprotein, imenovan PrP
C
 (PrP je oznaka za 

proteazno odporen protein, C pomeni celični, 

običajni), ki pa se ob prisotnosti priona - 

infektivne oblike PrP
Sc

 (Sc izhaja iz angleške 

besede scrapie, praskavec, ki je prionska 

bolezen ovc in koz) še sam spremeni vanjo. 

Protein PrP
C
 je prisoten v membranah 

nevronov. Njegova vloga še ni popolnoma 

pojasnjena, verjetno pa sodeluje pri procesu 

živčnega vzburjenja.  

Usodna sprememba sekundarne 

strukture 

Čeprav sta zaporedji aminokislin, tj. primarni 

zgradbi, normalnega proteina in priona enaki, 

pa ima razlika v sekundarni strukturi usodne 

posledice. Medtem ko je protein PrP
C
 

sestavljen večinoma iz α-vijačnic, pa je v 

infektivnem proteinu PrP
Sc

 več β-nagubanih 

ravnin. Zaradi spremembe konformacije 

protein izgubi svojo normalno funkcijo. Ob 

interakciji priona z drugimi normalnimi 

proteini PrP
C
 se tudi ti spremenijo v infektivne 

delce, ki se povežejo med sabo in še naprej 

spreminjajo normalne proteine v infektivne. 

Hkrati prioni vplivajo na gene gostiteljske 

celice, da začne proizvajati kopije patogenega 

proteina, ki je odporen proti razgradnji s 

proteazami in bolj kot običajni proteini 

odporen na visoke temperature. Sčasoma tako 

nastane veliko med seboj trdno povezanih 

prionov -  prionskih agregatov, ki se kopičijo v 

možganskih celicah in povzročajo njihovo 

propadanje. Zaradi tega postane možgansko 

tkivo luknjičasto, kasneje spužvasto. 

Odmiranje nevronov spremlja tudi astrocitoza, 

kar pomeni razraščanje in aktivacija astrocit, 

celic, ki se pomnožijo ob poškodbi živčnega 

tkiva. Ker pride do spremembe konformacije 

telesu lastne beljakovine, ne pride do 

imunskega odziva.  

Raziskave prionov so pokazale, da se prionska 

bolezen pojavi le takrat, ko obstaja zapis za 

normalno prionsko beljakovino PrP
C
. 

Transgenim miškam, ki so jim na razvojni 

stopnji zigote odstranili gen za PrP in so se 

torej razvile v miši brez proteina PrP
C
, so v 

osrednje živčevje vnesli prion (PrP
Sc

), a niso 

zbolele. Ko pa so tem miškam presadili nekaj 

embrionalne možganovine, ki je vsebovala 

tudi normalen protein PrP
C
, in jim ponovno 

vnesli prione, so se bolezenske spremembe 

pojavile le v presadku, okoliško tkivo, ki ni 

vsebovalo PrP
C
, pa je ostalo nespremenjeno. Iz 

tega lahko sklepamo, da so prionske bolezni 

posledica kopičenja proteinov PrP
Sc

 in ne 

zaviranja delovanja normalnih proteinov PrP
C
.  

Prionske bolezni pri človeku  

Pri ljudeh so bile do zdaj opisane štiri oblike 

prionskih bolezni: Creutzfeldt-Jakobova 

bolezen, Gerstman-Straussler-Scheinkerjev 

sindrom, kuru in smrtna družinska nespečnost. 

Creutzfeldt-Jakobova bolezen se pojavlja v 

dedni in kužni obliki, bolezenski znaki pa se 

kažejo kot pozabljivost in izguba 

intelektualnih sposobnosti (demenca), kar je 

posledica propada živčnih celic v skorji velikih 

možganov. Poleg bolezni, imenovane smrtna 

družinska nespečnost, je dedna oblika, ki se 

redko pojavlja, tudi Gerstman-Straussler-

Scheinkerjev sindrom. Znanstveniki so 

ugotovili, da so histološke spremembe 

podobne kot pri Creutzfeldt-Jakobovi bolezni, 

le da so tu mali možgani bolj prizadeti kot 

veliki, kar se odraža v negotovi hoji ter 

tresenju trupa in okončin. Problem nastane, ker 

imajo prionske bolezni dolgo inkubacijsko 

dobo (tudi več kot 10 let), zato je bolezen zelo 

težko odkriti še preden se pojavijo bolezenski 

simptomi. Ob koncu vseh bolezni se bolniki 

niso več zmožni gibati, izgubijo stik z okolico, 

postanejo nepokretni in nebogljeni, ne morejo 

več govoriti, priklenjeni so na posteljo. 

Ležanje in oslabelost telesa povzročita razvoj 



BIORESNO 

 30 

 

pljučnice, zaradi katere bolnik na koncu umre. 

Vse prionske bolezni so za enkrat 

neozdravljive in se končajo s smrtjo. 

Kuru – bolezen ljudožercev  

Kuru, kar v jeziku domorodcev pomeni 

tresenje, je prionska bolezen, ki se je 

pojavljala v kužni obliki, danes pa naj bi bila 

izkoreninjena. Odkrili so jo leta 1957 pri 

domorodcih iz visokogorskih predelov Papua 

Nova Gvineja. Člani plemena Fala so bili 

ritualni kanibali - zaužili so dele telesa umrlih 

svojcev, ker so verjeli, da bodo njihovi 

sorodniki tako postali nesmrtni. Ženske in 

otroci so obredno jedli možgane, moški pa 

mišice. Ker se prioni prenašajo po osrednjem 

živčevju, so ženske in otroci pogosteje zboleli 

za nenavadno boleznijo, ki naj bi jo po 

njihovem prepričanju povzročalo čarovništvo, 

moški pa le izjemoma. Za obolele je bila 

značilna negotova hoja, zato so se opirali na 

palico, slaba koordinacija in tresenje celega 

telesa. Po nekaj letih se je njihovo stanje 

bistveno poslabšalo in kmalu so umrli. 

Verjetno so kmalu spoznali, da se je 

možganom bolje izogibati, zato se kasneje 

bolezen ni več pojavila, kanibalizem pa je prav 

tako zamrl.  

Prionske bolezni pri živalih  

Praskavec (ang. scrapie) je že več kot 250 let 

znana bolezen ovc in koz. Ta smrtna bolezen 

osrednjega živčevja, za katero je značilno 

izpadanje volne in hiranje živali, je model za 

bolezni.  

Druga bolj znana bolezen pa je goveja 

spongiformna encefalopatija, to je bolezen 

norih krav, ki je konec 20. stoletja povzročila 

velik preplah po Evropi. Govedo naj bi zbolelo 

zaradi hranjenja s kostno-mesno moko iz 

neprimerno obdelanih trupel ovc, ki so med 

drugim poginile tudi zaradi praskavca. Tako se 

je s prioni okužilo več kot milijon krav, zaradi 

dolge inkubacijske dobe (več kot 5 let), pa se 

je pojavila nevarnost, da bi zrezek, okužen s 

prioni, končal na trgovski polici. Vlade so 

sicer prepovedale prodajo govejega drobovja 

in možganov, kar pa ljudi vseeno ni pomirilo.  

Prenos priona z živali na ljudi?  

Že pred več kot petdesetimi leti so 

znanstveniki opozarjali na podobnost med 

praskavcem in kurujem. Prav tako jim je 

uspelo prenesti vse štiri znane oblike prionskih 

bolezni pri človeku na šimpanze.  

Ko je leta 1996 v Veliki Britaniji izbruhnila 

epidemija bolezni norih krav, se je pojavil 

sum, da je prišlo do nove prionske bolezni pri 

človeku. Pri bolnikih, ki so verjetno zaužili 

okuženo meso, so se pojavili bolezenski znaki, 

ki so nekoliko spominjali na Creutzfeldt-

Jakobovo bolezen, zato so jo poimenovali 

nova varianta Creutzfeldt-Jakobove bolezni 

oz. nvCJB. 

Čeprav prenos praskavca ali bolezni norih krav 

na človeka niso dokazali, pa so obe bolezni 

uspešno prenesli na opico vrste Macaca 

fascicularis, pri kateri je PrP
C 

96% podoben 

človeškemu PrP
C
, bolezenske spremembe na 

možganih pa so bile podobne kot pri bolnikih s 

Creutzfeldt-Jakobovo boleznijo.  

Kako naprej? 

Za bolj uspešno preprečevanje in zdravljenje 

prionskih bolezni bi bilo potrebno ugotoviti, 

kakšen je molekulski mehanizem njihovega 

delovanja in vpliv na celice. Prav tako bi 

morali izvedeti več o tem, kako in zakaj se 

morebitna okužba s kužnimi prionskimi 

beljakovinami razvije v bolezen. Boljše 

razumevanje nastanka in vloge prionskih 

beljakovin je še kako pomembno zaradi večje 

pojavnosti demence pri starejših ter da se 

izognemo novim boleznim, kot je razvpita 

bolezen norih krav. 
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Za strokoven pregled besedila in možnost 

predstavitve te zanimive tematike pri uri biokemije 

se najlepše zahvaljujem prof. dr. Petru Mačku. 
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Po tibetanskih poteh 

Nina Zupanič 

Poletje, ki sem ga preživela na Kitajskem, je 

bilo eno najbolj nenavadnih in hkrati tudi eno 

izmed najbolj nepozabnih do sedaj. Že takoj po 

nakupu letalskih kart se je pojavilo prvo 

vprašanje: Kakšno pot začrtati? Kitajska je po 

površini skoraj tako velika kot celotna Evropa, 

zato te lahko nepremišljeno začrtana pot 

spremeni v odličnega poznavalca javnega 

transporta in nič več.  

Tako sem razmišljala, v kateri del države se 

podati. Že od nekdaj sem si želela pobližje 

spoznati tibetansko kulturo, ljudi in njihov 

način življenja, ki se mi je že kot otroku zdel 

skrivnostno privlačen. Verjetno je bila zato 

kriva knjiga, nekakšna enciklopedija azijskih 

ljudstev, ki sta jo od bogve kod privlekla moja 

starša. Po temeljitem premisleku in večurnem  

 

 

brskanju po internetu se je izkazalo, da je 

potovanje v provinco Tibet zaradi pregrešno 

dragih dovolilnic in podobne navlake za 

študentski žep precejšen zalogaj. Po drugi 

strani pa sem na internetu izbrskala, da 

Tibetanci poseljujejo tudi sosednje province, 

ki pokrivajo robna območja Tibetanske 

planote, kot na primer Sečuan in Gansu, in 

načrt poti je bil naenkrat jasen. 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Prion
http://www.who.int/zoonoses/diseases/prion_diseases/en/
http://www.who.int/zoonoses/diseases/prion_diseases/en/
http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/dna/prions/kuru.html
http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/dna/prions/kuru.html
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V tibetanski svet smo se povzpeli iz 

Lanzhouja, industrijskega mesta ob Rumeni 

reki, ki se ga je še nedolgo tega držal sloves 

najbolj onesnaženega mesta na Kitajskem. 

Prvo tibetansko mestece na naši poti je bil 

Xiahe, ki leži približno 3000 m nad morjem in 

h kateremu vsako leto roma na tisoče 

Tibetancev. Razlog za to je samostan Labrang, 

ki je, takoj za Lhaso, drugi najpomembnejši 

tibetanski samostan na svetu. Imeli smo kar 

nekaj sreče, da območja niso zaprli za tujce, 

saj je le dva dni pred našim prihodom, 6. julija, 

rojstni dan slavil Dalai Lama. Njegov rojstni 

dan so v preteklih letih večkrat zaznamovali 

nasilni izgredi, ki so povezani s težnjami po 

osamosvojitvi Tibeta.  

Celoten samostanski kompleks je sestavljen iz 

več posameznih templjev in pagod, okrog in 

okrog pa je speljana kora, romarska pot, po 

kateri v smeri urinega kazalca hodijo verniki. 

Med potjo ves čas vrtijo molilne mline, ki 

nadomeščajo mrmranje molitev. Notranjost 

templjev je neverjetno pisana, zrak pa 

prepojen z vonjem po svečah, ki gorijo na 

jakovo mast. Okrog vsakega templja so 

nameščeni molilni mlini, notranjost pa krasijo 

bronasti in pozlačeni kipi bogov. Tibetanci so 

budisti, njihova najpomembnejša boginja je 

Tara. Na mnogih templjih so narisane svastike, 

ki v tibetanskem budizmu simbolizirajo 

neskončnost, ljubezen in mir, čeprav je kar 

težko odmisliti njihov popolnoma nasproten 

pomen v Evropi. 

V samostanu biva približno 1300 menihov, ki 

se tukaj šolajo vse od otroštva. Učijo se o 

religiji, študirajo medicino, pravo in še 

nekatere druge vede. Med večernim 

sprehodom smo jih videli vaditi tai-chi in 

meditirati, nekaj pa jih je hkrati z nami 

večerjalo v bližnji restavraciji. Prehrana 

tukajšnjih ljudi je zaradi kratke rastne sezone 

omejena predvsem na hrano živalskega izvora 

– predvsem jakovo meso in mlečne izdelke, a 

ker je bilo ravno poletje, se je dalo dobiti tudi 

kar nekaj zelenjave. Ena izmed popularnejših 

jedi med domačini so na pari kuhani cmoki, 

polnjeni z jakovim mesom, imenovani momo, 

zraven pa seveda tibetanski masleni čaj, ki je v 

primerjavi s cmoki za naš okus prava 

katastrofa. Čaj je namreč soljen, za piko na i 

pa je v njem raztopljena še kocka masla iz 

jakovega mleka.  

 

 

 

Po Xiahu smo obiskali še več manjših 

tibetanskih vasic v provinci Sečuan in vsaka 

izmed njih je bila nekaj posebnega. V 

Langmusiju smo na primer čisto po naključju 

naleteli na zelo poseben kraj, vendar tistim s 

slabim 
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 želodcem nadaljnje branje odsvetujem. Prišli 

smo namreč na kraj, kjer Tibetanci izvajajo 

tradicionalni "pokop", imenovan sky burial. 

Gre za povsem praktično stvar, kjer menihi 

trupla razkosajo in s tem privabijo jastrebe, ki 

s kosti pojedo meso. Kosti potem zdrobijo s 

sekirami in vržejo v ogenj. Tak način pokopa 

je v krajih, kjer je pokopavanje zaradi plitke 

zemlje praktično nemogoče, najbolj enostaven, 

obstajata pa še dva druga načina: pokop z 

zažiganjem, kjer zažgejo celo truplo in vodni 

pokop, kjer truplo vržejo v reko. Jastrebe smo 

na žalost zamudili - za njimi so ostala samo 

ogromna peresa, ki so si jih populili v tekmi za 

najboljše kose mesa - smo se pa skorajda 

spotaknili ob celo serijo nožev in sekir, ki so 

ležale po travniku, prav tako kot tudi nekaj še 

svežih človeških kosti. Ob strani je še zmeraj 

gorel ogenj, vendar so kosti že skoraj povsem 

pogorele.  

 

Poleg izjemno zanimive kulture pa tibetanski 

Sečuan skriva tudi čudovito naravo, od 

prostranih travišč, ki jih tu in tam prekinjajo 

beli šotori nomadskih Tibetancev in črede 

jakov, do visokih gora in pisanih 

visokogorskih jezer. Ker se celotno območje 

razprostira na nadmorski višini med 3000 in 

5000 m, je za daljše trekinge potrebna dobra 

telesna pripravljenost. Kljub visoki nadmorski 

višini je rastje še zmeraj bujno, predvsem na 

območjih, ki jih prerašča bambusov gozd. Ta 

je že sam po sebi izjemno zanimiv, za 

nameček pa skriva tudi številne ogrožene 

živalske vrste, kot so orjaški panda, rdeči 

panda in toponosi nosan, ki jih lahko z malo 

sreče srečaš med jutranjim sprehodom po 

gozdu.
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Tedni, ki sem jih preživela v tem 

odmaknjenem svetu, so bili vrhunec celotnega 

potovanja in niti dve najpopularnejši kitajski 

znamenitosti, Kitajski zid in glineni vojščaki v 

Xianu, se po napravljenem vtisu ne moreta 

primerjati z njimi. In čeprav je vračanje v 

dolino  terjalo kar nekaj improvizacije, saj je 

močno deževje sprožilo številne plazove, ki so 

povsem uničili edino cesto, ki pelje tja in je bil 

Chengdu, kamor smo bili namenjeni, do 

drugega nadstropja pod vodo, se je na koncu 

vse srečno izteklo 

 

Iz Sidneya v Los Angeles = Iz  
Ljubljane v Buljarico (ČG)  

Eva, Ana, Matej, Tjaša, Beki  

Odhod: 26.4 2013, 22:00 

Prihod: 27.4.2013, 14:45 

 

Po polletni rehabilitaciji, 20.000 evrov 

računov za psihoterapevtske storitve in 

neutrudnem prigovarjanju odgovorne 

urednice, zveste voznice Zelene strele, sedimo 

in pišemo potopis potovanja. 

Pa se vrnimo pol leta nazaj, ko je na glavni 

železniški postaji Ljubljana odbila ura poldan. 

Nadobuden Kranjčan  se je držal dogovora 

izpred nekaj dni. Na žalost ga ni dosegla 

informacija, da se štarta kakšno urico pozneje, 

natančneje ob 10. zvečer. Pretresen opisuje 

svoje občutke: »fakin kure«.  

Ostale tri potnice so se seveda dobro pripravile 

in bile nared okoli 11. zvečer, točne kot 

zmeraj. Pozabljenih je sicer ostalo nekaj stvari, 

med drugim bučno olje na eni in spalna vreča 

na drugi strani mesta. Izmenjavo smo opravili 

kar sredi Dolenjske ceste. Voznica je 

upočasnila in uprizorili smo spektakularno t.i. 

letečo menjavo. V avto je letela spalka iz avta 

pa bučno olje. M. se je zadrl: »Kako je 

mejhna!«. Do današnjega dne ni jasno komu 

oz. čemu je bila namenjena ta opazka.  

Že na poti do Škofljice se je Zelena strela 

izgubila, mi smo ji seveda zvesto sledili. Ko 

smo jo usmerili v pravo smer ter prevzeli 

vodstvo, je nekaj časa (10 minut) pot potekala 

gladko. Ker Zelena strela ni imela vinjete smo 

šli po stari cesti.  

Nato je Zelena strela spet prevzela vodstvo, saj 

se po starih cestah bolje znajde. Na poti smo 

kot zgledni biologi z zelo obljudenih 

makadamskih cest reševali ježe, opazovali srne 

in se vozili skozi kraje, kot so Sinji vrh in 

Daljne njive. Med vožnjo je ena izmed 

udeleženk skozi okno vrgla bananin olupek, ki 

se je prilepil na avto. Zato smo naš avto krstili 

za Banankota. Po dveh urah vožnje in 

prepričevanja naših kolegov iz partnerskega 

avta, da bo ziher čez 5 minut meja, smo po 

zaprašeni, verjetno desetletja zapuščeni cesti 

končno prišli na mejo s Hrvaško. Pred nami se 

je znašel kranjski avtobus, presenetil nas je 

tudi znak, da je prepovedano tihotapljenje 

klobas. Verjetno so bili sumljivi, saj smo za 

avtobusom čakali kar nekaj minut.  

Končno smo prišli na avtocesto. Potniki so 

zaspali, na sprednjih sedežih pa sta voznica in 

sovoznica (ki je animirala voznico in jo 

zalagala z doma skuhano super močno turško 

kavo) uspešno premagovali kilometre.  

4:50: Ustavili smo se na bencinski postaji, da 

se spočijemo in napojimo našega Banankota. 

Pomotoma smo mu spremenili prehranske 

navade - namesto dizla smo tankali bencin. 

Opa. Zapečateni na mestu za nadaljnji dve uri. 

Ker nismo imeli AMZS asistence (čeprav smo 

mislili, da jo imamo), nam je pomagal 

»ugodni« privatnik. Po dobrih 2 urah smo lažji 

za 150 evrov in cel tank zbudili člane Zelene 

strele in osebo M., ki je zaspala na bližnji 
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klopci. Kot edini moški predstavnik se je 

umaknil, da bi preostale članice lahko v miru, 

z ženskimi čari, barantale za popust. Med tem, 

ko smo se 3x skoraj zaklenile iz avta, pa so se 

mimo peljali prijazni kolegi iz faksa, ki so bili 

prav tako namenjeni na tabor, in nam zaželeli: 

»Fajn se mejte!«. Hvala kolegi.  

Bananko je dobil nov dodatek k imenu, Dizel 

aka Dizzy. 

Po incidentu tresoče roke (strogo zaupno) so 

se že tretjič zamenjali vozniki. Pri tem je tudi 

ostalo, saj si je ena članica pozabila podaljšati 

izpit.  

Pot je nekaj ur potekala brez večjih pretresov, 

dokler nismo prišli na hrvaško stran Bosansko-

Hrvaške meje. Tam so nas prijazni cariniki, ki 

so si med drugim krajšali čas s prebiranjem 

Playboya, ustavili. Še  posebej jim je bil 

sumljiv naš dolgolasi šofer. Spraznili so nam 

avto, ga razstavili in pogledali celo v labele. 

Nato so vsakega posebej, z voznikom in 

njegovo prtljago na čelu, povabili v zelo 

prijetno sobico s pogledom na morje.  Bili so 

celo tako prijazni, da so nas pretipali z 

rokavicami. Ko pa je carinka zagledala osebo 

B. so sicer malo pozabili na zakon in lateks 

rokavice, oseba A.  pa je dobila celo »načmig« 

od carinke. Kljub celotni neprijetni izkušnji in 

začudenih pogledih mimoidočih, smo se 

opogumljeni vrnili na pot, saj smo vedeli, da 

slabše ne more biti. Malo naprej nas je čakala 

Zelena strela, katere potniki so veselo malicali.  

Bananko Dizel aka Dizzy je dobil še dodatek 

mafijozo. 

Pot je potekala normalno do Dubrovnika, ko je 

voznica partnerskega avta butnila v kombi. Po 

nekaj nerazumljivih stavkih sta oba voznika 

pomahnila z roko in odpeljali smo naprej. 

Osebi A. se je na ČG meji končno izpolnila 

želja in dobili smo štempelj v potni list.  

 Zelenko na črnogorskih cestah 

Veselo smo se vozili cilju na proti, skoraj smo 

že bili tam! Po manjši zmedi sta se izkazali 

dve ženski predstavnici našega avta, ki sta šli 

vprašat na pumpo za navodila, nazaj pa sta 

prišli s prijaznim dečkom na skuterju, ki nas je 

vodil do našega kempa.  

Ko se sedaj nasmejani spominjamo te poti ne 

obžalujemo ničesar. Konec koncev je 

pomembna tudi pot in ne samo cilj. 

 

Čisto na koncu pa gre zahvala Banankotu 

Dizlu aka. Dizzyu mafijozotu. Hvala srce, radi 

te mamo! 
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Fotografski natečaj PISANI 
AKROBATI 

Nina Erbida 

Leto 2013 je za mlade aktivne 

odonatologe obetalo veliko 

novih izzivov. Načrte smo 

skovali že konec leta 2012 na 

majskem srečanju kačjih 

pastircev. To je bilo v resnici 

bolj pivo kot kakšno resno 

srečanje, ob katerem pa smo 

pretresali razne ideje. Kot ob 

marsikaterem pivu so se tudi 

tu porodile briljantne in malo 

manj briljantne zamisli. Med drugim se je rodil 

tudi projekt PISANI AKROBATI, ki je bil 

zasnovan kot fotografski natečaj za vse, ki jih 

zanima naravoslovna fotografija. Namen 

natečaja je prikazati ljudem vseh starosti 

lepoto in spretnost kačjih pastirjev, jim 

vzpodbuditi interes in jih pritegniti k 

sodelovanju v našem društvu. Za tak projekt 

smo se odločili z mislijo na prepričljivost 

pisanosti kačjih pastirjev, saj so, iskreno 

rečeno, na začetku zato ujeli tudi naše oko.  

Kačjepastirsko skupino intimno pozna že 

skoraj vsak študent biologije iz taborov in 

terenskih vikendov, ki jih organizira Društvo 

študentov biologije. Čas pa je že bil, da se 

lotimo tudi kakšnega bolj resnega projekta. 

Poleg bralnega krožka, ki smo ga izvajali že 

lani pozimi in ga bomo letos med »mrtvo« 

sezono ponovno obudili, smo imeli 

izobraževalne delavnice v ZOO Ljubljana, v 

procesu organizacije pa so tudi predavanja 

različnih tem o teh fascinantnih žuželkah. 

Daleč najbolj obsežen in zahteven pa je bil 

omenjeni fotografski natečaj PISANI 

AKROBATI. V osnovi smo ga razdelili v tri 

kategorije in sicer mlade, študente in starejše. 

Čez poletje smo zbrali 134 fotografij 52 

različnih avtorjev in pridobili 9 finančnih 

podpornikov.  V začetku novembra se je tako 

sestala komisija, ki je odločala o zmagovalnih 

fotografijah (3 iz vsake kategorije), sestavljali 

pa so jo: prof. Davorin Tome, prof. Rudi 

Verovnik, dr. Tomi Trilar, dr. Alja 

Pirnat in Ali Šalmun. Nagrajenci 

bodo razglašeni v drugem tednu 

januarja 2014 na otvoritvi razstave, 

kjer bodo prejeli nagrade, 

razstavljene pa bodo fotografije vseh 

udeležencev natečaja.  Razstava bo 

potekala na Biotehniški fakulteti na 

Oddelku za biologijo. Hkrati bodo 

vsi prisotni deležni pogostitve, 

udeležili pa se bodo lahko tudi 

kratkega informativnega predavanja 

o kačjih pastirjih. Razdelili bomo še 

poučne plakate, ki smo jih natisnili ob tej 

priložnosti, na dogodek pa ste vabljeni vsi 

zainteresirani.  

 

NAGRAJENCI FOTOGRAFSKEGA 
NATEČAJA PISANI AKROBATI  

Mladi fotografi 

1. mesto: Kaja Škorjanc, Srednja šola za 
strojništvo, mehatroniko in medije 

2. mesto: Maja Ferle, Gimnazija Škofja Loka 

3. mesto: Tina Šket, Gimnazija Bežigrad 

Študentski fotografi 

1. mesto: Blaž Ferlič, Fakulteta za naravoslovje 

in matematiko UM 

2. mesto: Nadja Osojnik, Akademija za likovno 

umetnost in oblikovanje UL 

3. mesto: Mojca Podletnik, Fakulteta za 

naravoslovje in matematiko UM 

Starejši fotografi 

1. mesto: Duša Vadnjal 

2. mesto: Miroslav Kastelic 

3. mesto: Alenka Mihorič  

Natečaj Pisani akrobati so omogočili: ŠOU v 

Ljubljani, Društveno stičišče – STIKS, Oddelek 

za biologijo BF UL, Simon C. art&design, 

Založbi Pasadena in Cangura, ZOO Ljubljana, 

Atelje Doria d.o.o., Zverce – Aljoša Pirnat s.p., 

ŠOBF ter M Caravaning d.o.o. 
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CIMETOVI PIŠKOTI 

Že veš, kakšne piškote boš letos pustil Božičku 

(ali Dedku Mrazu, kdorkoli ti pač že prinaša 

darila ;)), da se bo ob kozarcu mleka lahko 

okrepčal tekom njegove najbolj naporne noči v 

celem letu? Ne? No,  dobri možje imajo 

cimetove piškote najrajši. 

Sestavine za piškotne:  

150g zmehčanega masla 

225g sladkorja 

1 jajce 

1 žlička vanilijevega ekstrakta 

170 g moke 

1 žlička pecilnega praška 

1 žlička cimeta 

 

Sestavine za cimetni sladkor: 

1 žlica cimeta 

1 žlica sladkorja 

 

 

VESELO NA DELO! 

1. Z ročnim mešalnikom zmiksaj maslo in 

sladkor, da nastane kremasta zmes.  

2. Vmešaj jajce in vanilijo. 

3. V drugi posodi zmešaj suhe sestavine 

(moka, pecilni prašek in cimet), jih 

presej v skledo z masleno mešanico ter 

vse skupaj zmiksaj, da dobiš testo. 

4. Testo zavij v folijo (alu folija ali 

prozorna folija, karkoli že pač imaš pri 

roki) in ga daj v hladilnik za vsaj pol 

ure. 

5. Pečico vključi, da se segreje na 175°C. 

6. Pripravi cimetasti sladkor- v posodici 

zmešaj sladkor in cimet (ta-da!) 

7. Pripravi piškotom prijazen pekač in ga 

obloži s peki papirjem. 

8. Testo razvaljaj v majhne kroglice 

(približno tako velike, kot so orehi) in 

jih povaljaj v cimetastem sladkorju. 

9. Položi jih na pekač, vendar pusti med 

njimi dovolj prostora (recimo 7-10 

cm), ker se bodo v pečici razlezli! 

Hočeš piškote, ne pa ogromne piškotne 

plošče.  

10. Peci jih 12 minut oz. dokler ne 

postanejo zlato zapečeni. 

11. Spečene piškote pusti da se ohladijo. 

12. Sedaj jih lahko nastaviš Božičku, 

Dedku Mrazu, prijateljem, mamici in 

očiju ali pa jih pohrustaš kar sam.
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Horoskop a la mama Josefina 

Z mamo Josefino se je pogovarjala Manca Velkavrh

Ovca (21. marec – 20. april)  

Mama vas bo poslala v trgovino. Na poti domov 

se vam bosta na dnu strgali obe vrečki. Lahko si 

oddahnete – v kratkem se vam ne more zgoditi 

nič hujšega. 

Teliček (21. april – 21. maj) 

Pretirano se boste sprostili in se napili 

(nadaljevanja ni mogoče predvideti niti v 

zvezdah). Naslednji dan ne glejte slik na 

internetu. Vam bo bolje delo. 

Prekopula (22. maj – 21. junij)  

Spraševali se boste, ali ima tudi solata svoja 

čustva. Žal nisem znanstvenica, da bi poznala 

takšne odgovore, zato bo vprašanje ostalo odprto 

do hude eksistencialne krize okrog pomladnega 

enakonočja, ko se boste končno resno zakopali v 

študij in raziskovanje, ki vas bo pripeljalo do 

presenetljivega odkritja. 

Vodna bolha (22. junij – 22. julij)  

Na poti na faks vas bo z obcestno vodo zalil 

avtobus. Še isti dan se boste zdrli preko telefona 

na številki za pritožbe in pohvale, kar bo 

odrešujoče vplivalo na vašo vztrajajočo 

melanholijo. Dobro vam bodo dela tudi suha 

oblačila in topel čaj, ko pridete domov. 

Hijena (23. julij – 23. avgust)  

Končno se boste odpravili k zobozdravniku ... Si 

res želite vedeti nadaljevanje? 

Diafragma (24. avgust – 23. 

september) 

Pridejo trenutki v življenju, ko se zamislite nad 

svojim obstojem. Nikar! Zamislite se raje nad 

obstojem celotne človeške rase! Da, prav ste 

razumeli – vaša potrtost vas še nekaj časa ne bo 

zapustila, vendar se stanje zna izboljšati po 

pomladnem izpitnem obdobju. 

Centrifuga (24. september – 23. 

oktober)  

V nekaj dnevih boste naredili ogromno 

obveznosti in boste blazno ponosni nase. Žal 

boste zaradi utrujenosti prespali naslednjih nekaj 

dni. Lahko bi se počasi naučili organizirati svoje 

življenje. 

Paščipalec (24. oktober – 22. 

november)  

V kuhinji se vam bodo naselili molji. V tem 

verjetno ne boste videli prilike za izgubo nekaj 

kilogramov, ampak to točno to je. 

Lovec (23. november – 21. december)  

Znova boste ugotovili, da je pes vaš najboljši 

prijatelj. Tega ne podcenjujte – Mercatorju 

morate za to plačati. 

Svizec (22. december – 20. januar)  

Bom povedala tako, da me boste razumeli: 

Homo sapiens, s katerim zadnje čase pogosto 

izmenjujete informacije v verbalni obliki, ob 

vajinem prejšnjem srečanju očesnega kontakta ni 

mogel prekiniti, ne zato, ker bi ga barva vaših 

oči spominjala na barve izredno redkega osebka 

iz rodu Lepidoptera, temveč ker ji v vaši 

prisotnosti nivo hormonov dopamin, 

noradrenalin in serotonin močno naraste. 

Sprehod ob Ljubljanici je dobra ideja.  

Limnolog (21. januar – 19. februar)  

Tančice, ki zastirajo pogled v prihodnost, se 

nočejo odmakniti. Mogoče to nakazuje na 

bližanje meglenih dni. 

Copepoda (20. februar – 20. marec)  

Če boste vašo optimistično držo in zagnanost 

glede letošnjih študijskih uspehov prenesli tudi 

na druga področja vašega življenja, vam ne bo le 

dobro delo – lažje boste uresničili tudi vaše cilje 

na področju študija. 
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