
Antirepresor 
revija študentov biologije 

21 



KOLOFON 

Antirepresor, revija študentov biologije 

Izdajatelj: 
Društvo študentov biologije 
Večna pot 111, 1000 Ljubljana 
http://dsb.biologija.org/ 
E-mail uredništva: antirepresor.dsb@gmail.com  
 
Številka: 21 (ser ia nova) 

Datum izida: maj 2015 

Tisk: DEMAT d.o.o. 

Naklada: 250 izvodov  

ISSN: 1845-8318 

Glavna urednica: 
Katarina ŠOLN 
 
Tehnična urednica: 
Ester PREMATE 

Uredniški odbor: 
Ana GABROVEC, Ester PREMATE,  
Katarina ŠOLN  
 
Revijo so s prispevki napolnili:  
Matej DOMEVŠČIK, Nejc DRAGANJEC,  
Maja FERLE, Ana GABROVEC, Ivana GANTAR, 
Sara GORŠE, Petra HRIBOVŠEK, Zala KOGEJ, 
Filip KÜZMIČ, Sebastijan LAMUT, Neja        
MEDVEŠČEK, Anja PEKOLJ, Ester PREMATE, 
Patrik PRŠA, Tjaša PRŠIN, Polona SUŠNIK, Ana 
ŠPILAK, Katarina ŠOLN, Manca VELKAVRH, 
Damjan VINKO in anonimni avtorji.  
 
Fotografija na naslovnici: 
Neja MEDVEŠČEK 
 
Fotografije na zadnji platnici:  
Maja FERLE,  Aleksander KOZINA,  
Ester PREMATE 
 

© Revija Antirepresor in vsi v njej objavljeni        
prispevki, fotografije in slike so avtorsko zaščiteni. 
Za rabo, ki je Zakon o avtorskih pravicah izrecno ne 
dopušča, je potrebno pisno soglasje uredništva.  
Mnjene avtorjev ni nujno mnenje uredništva. 

Sofinancerji:                                                         

Izdajo glasila so nam omočili ŠOU v Ljubljani in 

ŠOBF. 

KAZALO 

Uvodnik .............................................................. 1 

V šolskih klopeh 

Mnenje o študiju Molekulska                                

in funkcionalna biologija ................................... 2 

Mnenje o študiju Ekologija  in biodiverziteta .... 2 

Biologi v tujini 

Druga kultura, veliko srce .................................. 3 

Erasmus izmenjava: Španija .............................. 5 

Pet nepozabnih mesecev Heidelberga ................ 6 

Praksa na Norveškem ......................................... 8 

Dunaj-ko trebuh ostane zunaj                                      

(ali Erasmus praksa na Dunaju) ....................... 11 

Popotniški vtisi IAAS:                                              

Z eno vozovnico na treh vlakih ........................ 13 

Terenski biolog 

Botanični teren na Komni ................................ 14 

Vzorčenje nevretenčarjev  ................................ 15 

Cvetoči Ljubljanski grad .................................. 16 

RTŠB 2014-Skupina za plazilce ...................... 18 

Kaktusi za pokušino ......................................... 19 

Terenski vikend v Prekmurju ........................... 20 

Potujemo 

Tam spodaj-Avstralija ...................................... 21 

Buenos Aires in skrite lepote ........................... 24 

Peru in Bolivija ................................................ 25 

Boljši sejem 

Zakaj je apolitičnost za biologa nedopustna? .. 28 

Renovacija DŠB sobice .................................... 29 

Vzgoja mladih biologinj .................................. 30 

Horoskop ala mama Josefina ........................... 33 

Določevalni ključ za biologe............................ 34 

Trdoživ ............................................................. 35 

Kaj smo počeli v letošnjem študijskem letu? ... 36 

 

http://dsb.biologija.org/
mailto:antirepresor.dsb@gmail.com


 1 

Uvodnik 
 
Spominjam se, kot bi bilo včeraj, tistega prvega dne, ko sem s čudno mehkimi nogami 
prestopila prag Oddelka za biologijo. Dobili smo urnike in zemljevid. Kmalu smo se na-
učili, da se pride na drugi konec Ljubljane veliko hitreje peš kot z avtobusom. Spoznali 
smo, da je včasih zelo dobro upoštevati navodila, drugače v tvoji petrijevki zrastejo zelo 
nenavadne stvari ali pa se barva tvoje halja zaradi eksplozije vijolične raztopine kar na-
enkrat čudežno spremeni. Tudi z mikroskopiranjem smo se zelo dobro spoznali, pred-
vsem ko smo na koncu vendarle ugotovili, kako se pravilno nariše merilce. :) 
 
 
Tudi 2. letnik je bil nadvse zanimiv, saj smo ugotovili, da se (pre)hitro narejeni poskusi lahko tudi hitro klavr-
no končajo. Bledih obrazov smo se spraševali, kako se bomo naučili vsa latinska imena vretenčarjev in med 
izdelavo herbarija presenečeno ugotovili, da raste v našem domačem kraju tudi več kot 100 rastlinskih vrst.  
 
Še leto dni bolj zreli smo podrobno spoznavali delovanje živali in rastlin, se po trdem boju spoprijateljili s sta-
tističnimi formulami in na terenih navdušeno ugotovili, zakaj smo pravzaprav odšli študirati biologijo. 3. let-
nik mineva najhitreje. Zdaj smo že sredi maja. Toda letos je drugače. Še nekaj mesecev in bo naš letnik zaklju-
čil z biologijo ...  
 
Mogoče ne znamo več vseh formul aminokislin, pri redčenju se nam včasih še vedno zatakne, tudi nekatera 
latinska imena so nam že ušla iz glave, a navdušenje nad odkrivanjem novih skrivnosti narave je ostalo. 
Mislim, da smo v treh letih študija pridobili veliko novega znanja, predvsem pa ljubezni do narave. Nikoli mi 
ni bilo niti minute žal, da sem se odločila za biologijo. 
 
Svojim sošolcem in vsem ostalim biologom želim, da bi tudi v prihodnje z veseljem spoznavali čarobnosti bi-
ologije. Upam, da vam pri tem vsaj malo pomaga tudi naš Antirepresor.:) 
 
Lepo poletje! 
 
Katarina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uredništvo Antirepresorja se najlepše zahvaljuje dr. Tinki Bačič za vse zanimive ideje, pomoč pri recenziji 

prispevkov in veliko dobre volje. Hvala!  :) 
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Mnenje o študiju Molekulske in  
funkcionalne biologije 
 
Študent 1. letnika Msc   
 
Molekulska in funkcionalna biologija je drugosto-
penjski program, ki se ga na Oddelku za biologijo 
izvaja zadnji dve leti. Nastal je ob združitvi mole-
kulskega in strukturno funkcionalnega programa in 
tako, podobno kot njegov prvostopenjski predho-
dnik, ostaja zelo širok program. 
 
Ker me bolj veselijo fiziološke teme, so me najbolj 
pozitivno presenetile vaje pri molekularnih predme-
tih. Izvajalci vaj spodbujajo samostojno delo, od 
študentov pa ne zahtevajo gore monotonih podat-
kov, ampak bolj logično reševanje problemov in 
razumevanje izvedenih poskusov. 
 
Obvezni del predmetnika je dobro zasnovan in 
sestavljen iz polovice predmetov iz vsakega podro-
čja. Zanimivost snovi in pedagoške sposobnosti pre-
davateljev so stvar okusa, zato jih ne bom komenti-
ral. Izpostavil bom le predmet Embriologija, ki je 
kot sam zanimiv, a zelo podoben delu Primerjalne 
anatomije vretenčarjev, tako pri predavanjih kot va-
jah. 
 
Pri skoraj vseh predmetih so obvezne izdelave semi-
narskih nalog, namen česar je verjetno spodbujanje 
sprotnega dela in poglabljanje v teme, ki si jih štu-
denti izberemo sami. Če bi na njih gledali tako tudi 
študenti, bi bilo vse lepo in prav, ker pa jih v večini 
vidimo kot nepotrebno breme, sem prepričan, da 
obstajajo inovativnejši načini spodbujanja k sprot-
nemu delu in opravljanja 10-15h ur predpisanega 
dodatnega dela. A to je bolj problem miselnosti štu-
dentov. 
 
Ker je program zapolnjen z obveznimi predmeti, 
ostane malo prostora za izbirne. Na semester smo si 
lahko izbrali le po en predmet. Ker pa se izvaja tako 
malo predmetov, je tudi izbira skromna. 
Na splošno sem s svojo izbiro zadovoljen in bi smer 
vpisal ponovno. Ker pa gre za razmeroma nov pro-
gram, sem prepričan, da bo iz leta v leto še boljši. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              

Mnenje o študiju Ekologija in                 
biodiverziteta 
 
Sebastijan Lamut 
  
Ekoloških problemov lokalnih in globalnih razsež-
nosti se večina javnosti še ne zaveda popolnoma, 
zato ljudi s pravo mero ekološkega znanja ni nikoli 
premalo. Smer Ekologija in biodiverziteta je dovrše-
no nadaljevanje študija za vse, ki jih zanima holi-
stični pristop, podkrepljen s terenskim delom in raz-
gibanim procesom učenja. Vsak, ki ga zanima dolo-
čen takson, bo lahko tekom magistrskega študija 
izpopolnjeval svoje znanje, ga delil in se ob zaključ-
ku tudi poglobil v tematiko z magistrskim delom.  

Predvsem bo stik s preučevanimi organizmi pristen 
(in pogosto tudi nelaboratorijski). Medtem ko so 
nekontrolirani pogoji težava za nekatere, se od pra-
vega študenta ekologije pričakuje fleksibilnost, vo-
lja do timskega kot tudi do samostojnega dela. 

Študijski program zajema konkretno mero (več kot 
mesec) terenskih vaj, na katerih se zbližate s sošolci 
in zaposlenimi na fakulteti. Delo zato nemalokrat 
poteka v zelo sproščenem vzdušju, predvsem pa je 
manj togo kot na drugih smereh. Zaradi družbenih 
interakcij in skupnega terenskega koordiniranja je 
tudi manj kompeticije in več kolegialnosti med štu-
denti. 

Glede predmetnika ne bi izgubljal besed. Profesorji 
vedo, kaj delajo, predmeti z izjemo Genetike v eko-
logiji in sistematiki se izvajajo že vrsto let in so 
optimizirani glede na izkušnje preteklih generacij 
študentov. Vsi, ki so na naši fakulteti že opravili z 
dodiplomskim študijem, lahko na tej smeri pričaku-
jejo bolj ali manj podoben način dela, »višje presta-
ve« praktično ne občutiš, učenje spodbudi samostoj-
no delo (seminarji), ki lahko predstavlja težavo, a 
tudi »kampanjci« s(m)o preživeli. ;) 

Poleg sodobne literature v obliki člankov smo na tej 
smeri večinoma uporabljali določevalne ključe, sli-
kovne priročnike in osnovne učbenike o ekologiji, 
večino gradiva za posamezen predmet pa priporoči-
jo (oziroma včasih tudi zagotovijo) profesorji. Ne-
kaj knjig se dobi po smešno nizkih cenah v lokalnih 
knjižnicah, kjer je knjiga zaradi malega zanimanja 
obsojena na odpis. :) Za terenske vaje pa sama lite-
ratura ni dovolj. Čelna svetilka, spalna vreča, jedilni 
in secirni pribor so »must have«! Pogosto pridejo v 
že tako preveč nabasan prtljažnik tudi škornji, san-
dali, šotor(sko krilo), Atlas Slovenije, ... 

Študij Ekologija in biodiverziteta priporočam vsem, 
ki razmišljate izven okvira, radi preživljate čas zu-
naj in vam je pri srcu preučevanje organizmov in 
natura. Pa veliko terenskih dogodivščin! ;) 
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Druga kultura, veliko srce 

Katarina Šoln 

Foto: Melike Seyfe 

Pogovor s turškima študentkama, ki sta poletje 2013 
preživeli na Erasmus praksi v Sloveniji.  

Prekriti z ruto sem ju opazila toplega jesenskega 
dopoldneva na Oddelku za biologijo. Nenavadno, 
eksotično, tuje so bile besede, ki so se mi podile po 
glavi. Pa sem kmalu spoznala, da temu ni tako. 

Zoologija je zakon! 

Dvojčici Melike in Merve Seyfe, 22-letni študentki 
biologije na Univerzi Gaza v Ankari, sta tri mesece 
preživeli na Erasmus praksi na Oddelku za biologi-
jo. Kot sem izvedela iz njunega navdušenega pripo-
vedovanja, sta na Katedri za zoologijo sodelovali pri 
mikroskopiranju podganjih prebavil, ki so vsebova-
la nanodelce. »Že od malih nog imava radi živali, 
zato nama je zoologija najbolj pri srcu. Rastline, po 
drugi strani, se nama zdijo dolgočasne, saj so popol-
noma pri miru in v sebi nimajo tiste zanimive ener-
gije kot živali. Pa še težko se jih je naučiti,« razloži 
Melike, njena sestra Merve pa doda: »Zoologija je 
zakon!«  
 

Že od malega sem bila radovedna, tako da si nisem 
mogla kaj, da ne bi od blizu pogledala, kaj delata 
turški študentki.  
 
Njuna najljubša žival je mačka, ki pa je doma na 
žalost ne smeta imeti, saj teh mišjih lovcev njuna 
mama ne prenese, poleg tega pa družina živi v blo-
ku, kar tudi ni najbolj primeren kraj za mačke. A 
dekliška  soba seveda ni ostala popolnoma brez 
hišnih ljubljenčkov.  
Pred leti sta imeli akvarij s kar 50 ribami, zdaj pa si 
želita veverico ali hrčka. Ko bosta dobili novo žival, 
mi bosta poslali fotografijo, obljubita. 
 

Čisto blizu Oddelka za biologijo se nahaja tudi ljub-
ljanski ZOO, pa me je zanimalo, če sta ga že obiska-
li. »Seveda,« se z žarom v očeh nasmehne Melike. 
»Všeč nama je bilo, čeprav je veliko živali takih, 
kot jih imamo v našem živalskem vrtu.  
Ampak ... mačji panda! To je najlepša žival, kar sva 
jih kdaj videli. Kako je luškan!« 
 
92 nepozabnih dni 

Turški študentki sta med bivanjem v Sloveniji sta-
novali v dijaškem domu Bežigrad, med prostim ča-
som pa sta raziskovali Ljubljano in njeno okolico. 
Bili sta tudi na Bledu, ki se jima je zdel zelo lep. 
Naučili sta se celo nekaj slovenskih besed: dober 
dan, dobrodošli, biti ali ne biti, kopalnica, mačka, 
prosim, bo, razume, dobro, v redu. »Te besede so 
nama všeč,« po koncu naštevanja pove Melike. 
 
»Zakaj pa sta se pravzaprav odločili za Slovenijo?« 
me zanima. Vprašanje se jima je zdelo nenavadno, 
saj je Slovenija čudovita dežela, polna prijaznih lju-
di, zato niti pomislili nista, da bi šli v katero drugo 
državo. »Najin oče je bil pred leti v Sloveniji in na-
ma je povedal, da je to najbolj varna država v Evro-
pi, vse je zeleno in mirno. Komaj sva čakali, da pri-
deva sem!« z iskricami v očeh pripovedujeta. »Res 
je lepo tu! Veliko je dreves in parkov, zrak je čist. 
Ljudje so resnično zelo prijazni – skoraj 90 % Slo-
vencev zna angleško ali pa so nama vsaj v polomlje-
ni angleščini poskušali odgovoriti, ko sva jih spraše-
vali, kje je ta ali ona znamenitost. Nek starejši go-
spod, ki ni znal angleško, nama je poskusil kar po 
slovensko razložiti, kako priti do nekega kraja, in 
veš, skoraj se nama je že zdelo, da ga razumeva! 
Podobno se nama je zgodilo na tržnici, ko branjevke 
niso znale angleško, midve pa ne slovensko. In smo 
govorili vsak v svojem jeziku, pa smo se vseeno 
razumeli.  
Zabavno, kajne?«  
 
Vsaka plat medalje pa ima dve strani, tako je bilo 
tudi tu. Predstavljajte si, da pridete v novo deželo, 
kjer je drugačna kultura, hrana, ljudje. Težko se je 
navaditi. Če pa poleg tega nosiš še drugačna oblači-
la ... »Ljudje včasih strmijo in gledajo v naju. Ne, ne 
gledajo, ampak bulijo.  
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Ni prijetno,« Melike skomigne z rameni, Merve pa 
se prijazno smehlja. »No, saj včasih se počutiva kot 
bi bili slavni zvezdnici,« se zahihitata. 
 
Zagotovo se v njiju skriva vsaj kanček pustolovske-
ga duha, saj sta se podali tudi na raziskovanje so-
sednjih držav. Tako sta obiskali Milano, kjer so ji-
ma tatovi skoraj ukradli torbo, Benetke, Zagreb in 
Dunaj. »Veš, Katarina, nekaj pa se nama je vseeno 
zdelo zelo nenavadno. Ko sva bili v drugi državi, 
sva si zvečer vedno želeli, da bi bili doma, v najini 
varni Sloveniji. Zdi se nama kot drugi dom. Res! Tu 
se počutiva tako sproščeno in varno kot bi bili doma 
v Turčiji. Nobenega kriminala, nobene množice lju-
di, ki bi te lahko kar poteptala, in slovenski vozniki 
so zelo obzirni – do zdaj nisva videli še niti ene av-
tomobilske nesreče! Lepo je.« 
 
Dekleti, ki sta v srednji šoli igrali nogomet in košar-
ko, zdaj na evropskem košarkarskem prvenstvu, ki 
poteka v Sloveniji, stiskata pesti za svoje moštvo. 
»Na žalost igramo letos zelo slabo, zato sva razoča-
rani. Vseeno si ogledava čisto vsako tekmo.« 
 
Turška kultura in hrana številnih začimb 

»Turška kultura se razlikuje od evropske,« začne 
pripovedovati Melike, ko jo prosim, naj mi opiše 
svojo državo. »Pri nas je 90 % ljudi muslimanov. 
Vse ženske se sicer ne oblačijo tradicionalno, a mid-
ve se, saj je to eno od pravil naše vere. Nekatera de-
kleta se še ne čutijo pripravljene, da bi si lase pre-
krile z ruto, zato si jih pač ne. To je njihova odloči-
tev.« 
 
Med pogovorom smo malo skrenile s poti, saj je 
Turkinji zanimalo, katere so tipične slovenske jedi 
in kje bi jih lahko poskusili. Ker sta obe sladkosne-
di, sem jima predlagala nekaj naših sladic, pa smo 
hitro ugotovile, da to ne bo tako preprosto, saj ne 
smeta jesti svinjine, svinjske masti in alkohola. Vse-
eno sem poskusila s kremšnito, a glej ga zlomka – 
blejska rezina vsebuje 0,5 dcl ruma, prav tako tudi 
orehova potica in gibanica. »Vsebuje alkohol?« je  
prvo, kar me vprašata, ko jima predlagam eno od 
slovenskih sladic. »Ja,« priznam. »Oprosti, potem 
pa ne smeva.« Nič hudega, sem si mislila, bom pa 
našla nekaj drugega, saj ne more biti tako težko. Pa 
sem se zmotila. Spet. Ajdovi žganci s kislim zeljem 
in kranjsko klobaso prav tako niso prišli v poštev, 
saj slednja vsebuje svinjino. Tako mi ni preostalo 
drugega,  kot da sem jima priporočila dobro picerijo 
v Ljubljani in ju povprašala po njunih tipičnih je-
deh.  
 
»Za nas Turke je hrana zelo pomembna,« se na-
smehne Melike, navdušena, da me zanima njuna 
kultura. »Imamo zelo veliko okusne hrane. Moja 
najljubša jed je karnı yarık, ki je sestavljena iz nare-
zanih melancanov. Te razporediš po posodi, na sre-
dino položiš nasekljano meso, dodaš poper, paradiž-

nik in nekaj začimb. Njam! Mervina najljubša jed, 
za katero mama porabi 3 do 4 ure, pa je yaprak dol-
ması. Ta jed je sestavljena iz riža in začimb.«  
 
Izvedela sem, da so za njih gostje zelo pomembni, 
zato poskušajo narediti vse, da bi se slednji počutili 
udobno in sprejeto, med drugim jim ponudijo tudi 
čaj in hrano. Prav tako imajo v turški kulturi poseb-
no mesto družina in prijatelji. »Če nekdo zboli ali 
umre, gremo vedno na obisk. In vedno prinesemo 
darilo. To je naš običaj. Prav tako so za nas zelo po-
membni starejši ljudje, saj nam s svojo modrostjo in 
izkušnjami pomagajo pri odločitvah.  
 
Moramo jih spoštovati. In ne smemo jih jeziti, kar je 
včasih zelo težko,« se zvito nasmehne. »Ponavadi 
družine živijo skupaj z babico in dedkom, tako je 
bilo tudi pri nas, ko je moj dedek še živel z nami. 
Na žalost je pred dvema letoma umrl.« Umolkne, 
nato pa me opravičujoče pogledala: »Veš, saj ima-
mo še veliko običajev, pa se jih v tem trenutku ne 
spomnim. Oprosti.« 
 
Naslednjič moraš pa ti priti k nam! 

»Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je 
očem nevidno,« je nekoč dejal Mali princ. Pod ruto 
se tako skrivata čisto običajni dekleti, ki obožujeta 
živali. Na žalost ljudje vse prevečkrat opazimo le 
zunanjost, na notranjost pa pozabimo. Škoda. Saj 
tako zapravimo priložnost za čudovito prijateljstvo.  
Ko zdaj pišem to besedilo, sta Melike in Merve že 
doma. Zdaj bosta minili že 2 leti od našega srečanja. 
Še vedno se občasno slišimo preko interneta. Pred 
nekaj meseci sta me povabili k sebi v turško prestol-
nico in obljubili, da bosta pripravili svoje najljubše 
jedi samo zame.  
 
Mogoče pridem. Mogoče, enkrat v prihodnje.  
Želim jima vse dobro.  

Tisti dan je imela Melike ravno s sabo fotoaparat in 
tako je nastala tale skupinska fotografija.  
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Erasmus izmenjava: Španija  

S Tjašo Pršin se je pogovarjala Ana Gabrovec 

Fotografije: Tjaša Pršin 

 

V kateri državi, na kateri fakulteti in kdaj si bila 
na Erazmus izmenjavi? 

Španija, Universidad de Alicante (UA), prvi seme-
ster tretjega letnika (september - konec januarja 
2014/2015). 

 

Kaj si pričakovala od izmenjave? 

Izkušnjo življenja »na svojem«, nova poznanstva, 
izboljšanje znanja španščine. 

 

Zakaj si izbrala prav to državo? Si zadovoljna z 
izbiro, kako si doživela celotno izkušnjo? 

Španijo sem izbrala zaradi želje bo izboljšanju zna-
nja španščine in odločitve nikakor ne obžalujem. 
Težko je v nekaj besedah opisati celotno izkušnjo, 
moja ni bila tipična Erasmus - žur 24/7.Ničesar ne 
bi spremenila.  

Izmenjava ti da priložnost spoznati nove ljudi, kul-
ture, kraje, tuje jezike, nenazadnje pa seveda tudi 
novo  znanje na študijskem področju in jo absolutno 
priporočam. 

 

 

 

Lepo urejen campus Univerze v Alicanteju 

Kako si se počutila na faksu, se ti zdi učni proces 
drugačen in kako drugačen se ti zdi?  

Na faksu sem se že od samega začetka počutila do-
bro. Verjetno je k temu pripomogla tudi odprtost 
Špancev (sošolcev in profesorjev), zaradi česar sem 
se hitro počutila del letnika. Drugačnost učnega pro-
cesa je bila predvsem v tem, da smo imeli veliko 
več sprotnega dela. Po vsakih vajah, seminarjih ipd. 
smo pisali kratek test, poleg tega pa še delne izpite 
(3–4 pri vsakem predmetu), ki so skupaj na koncu 
tvorili 50 % ocene, ostalih 50 % pa je bil vreden 
končni izpit, kjer se je vsa snov ponovila. Ločenih 
kolokvijev iz vaj ni bilo, ker je bilo vse vključeno v 
izpit. Dnevi, ko smo imeli faks od jutra do osmih ali 
devetih zvečer, so bili kar pogosti. Tako da vsaj za 
UA prepričanje, da je v Španiji samo siesta in fiesta, 
ne drži.  

V katerem jeziku so bile študijske obveznosti in 
izpiti? Kako je s priznavanjem predmetov in 
ocenami? 

Večina je bila v španščini, nekaj se jih izvaja tudi v 
angleščini. Če želiš slediti predavanjem,  je po mo-
jem mnenju predznanje španščine obvezno, pa če-
prav ga univerza ne zahteva. Ujemanje s predmeti 
za 1. semester 3. letnika je minimalno (samo fizio-
logija živali), poleg tega pa so vsi predmeti na UA 
ovrednoteni s 6 KT, kar zahteva kombiniranje večih 
predmetov za priznavanje enega v Sloveniji. Pred-
metov, kot so statistika, bioinformatika, evolucija in 
evolucija človeka, nimajo ali pa se izvajajo v dru-
gem semestru.   

Tako da je treba nekatere predmete opravljati vna-
prej ali pa se s profesorji na BF kako drugače dogo-
voriti. 
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Kako je z nastanitivijo? Se ti zdi bolje živeti v 
študentskem domu ali sam poiskati stanovanje 
ali sobo? 

V Alicanteju je po mojem mnenju bolje živeti v sta-
novanju z erasmus/španskimi študenti. Sam kampus 
ni v mestu Alicante, ampak v San Vicente-ju, ki je z 
avtobusom oddaljen približno 20 min vožnje. Štu-
dentski domovi so ob kampusu in so dražji od stano-
vanj v Alicanteju, poleg tega pa povezav po 22:30 s 
centrom Alicanteja (kjer je plaža, žur, ipd.) ni.  

Kakšen je odnos do okolja v državi (ali območju, 
ki ga poznaš) izmenjave? 

Mislim, da precej slabši kot pri nas. Normalen pri-
zor so divja odlagališča odpadkov praktično pred 
vhodom v narodni park, ljudje brez pomisleka v tr-
govini prosijo za plastično vrečko, pa čeprav so ku-
pili le dva izdelka, klimatske naprave so bile pogo-
sto po nepotrebnem vključene tudi oktobra. Tudi 
ločevanje odpadkov ni stalna praksa. 

Bi šla študirati v tujino?  

Če se ponudi priložnost, seveda! 

Velikokrat sem se na terenu pridružila obročkoval-
cem ptic (na fotografiji s trstnim strnadom 
(Emberiza schoeniclus)) 

 

 

 

 

 

Skupaj s španskimi sošolci 

 

Pet nepozabnih mesecev          

Heidelberga 

Petra Hribovšek 

Na Erasmus+ izmenjavi sem se v zimskem semestru 
3. letnika prve stopnje ustalila v Nemčiji, na Ru-
precht-Karls-Universität Heidelberg. To je najstarej-
ša nemška univerza, ustanovljena leta 1386, ena iz-
med najvišje uvrščenih evropskih univerz na svetov-
ni lestvici. Na področju biologije je bolj osredotoče-
na na molekularno smer, obdaja pa jo tudi veliko 
svetovno znanih raziskovalnih inštitutov (EMBL - 
European Molecular Biology Laboratory, Deutsches 
Krebsforschungszentrum - DKFZ, Zentrum für Mo-
lekulare Biologie der Universität Heidelberg, Centre 
for Organismal Studies …). Heidelberg je srednje 
veliko mesto z izjemno prijetno atmosfero, zato sem 
bila z izbiro več kot zadovoljna. Tudi študenti se mi 
zdijo kar malo bolj zagnani in radi sodelujejo v dis-
kusijah. 

V Heidelbergu se lahko sprehodiš po Philo-
sophenweg, kjer so se v preteklosti sprehajali tudi 
številni znani pesniki, pisatelji, filozofi in naravo-
slovci. Za naravo v neposredni bližini skrbi hrib He-
iligenberg s nekaj ostanki zgodovine v obliki ruše-
vin, na drugi strani reke pa Gaisberg s starim heidel-
berškim gradom in observatorijem na vrhu König-
stuhla. Vmes pa si človek lahko privošči še kak izlet 
v okolici in še malo bolj spozna državo gostiteljico: 
Schwarzwald, Freiburg, Frankfurt, Karlsruhe, Stutt-
gart … 

Heidelberg. Redkokdo ostane ravnodušen. Simpa-
tično nočno življenje v starem mestnem jedru ali pa 
poležavanje in druženje v toplejših dneh na Nec-
karwiese, travniku ob reki Neckar.  
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Jutranje zbujanje ob dretju invazivnih papagajev 
(Psittacula krameri), ki se drugače v gručah veselo 
preganjajo po kampusu. Ali pa skupno potikanje po 
botaničnem vrtu, kjer je Gregor Mendel zasadil svo-
je divje kostanje. 

Od izmenjave sem pričakovala neko izkušnjo, ko si 
prepuščen samemu sebi, samostojnost, da še bolje 
spoznam sebe in lastne interese in da se v mislih 
malo bolj usmerim na ožje področje biologije. Žele-
la sem dobiti natančnejši vpogled v to, kako funkci-
onirajo strokovne in tudi vsakdanje stvari v tujini, 
spoznati ljudi in še bolje občutiti različne poglede 
na svet. Lepo je bilo videti, kako deluje še kakšna 
druga fakulteta na področju biologije. Obsevali smo 
ličinke mutant vinskih mušic, bili smo tudi vabljeni 
na predavanje s šestimi Nobelovimi nagrajenci v isti 
sobi. Nimam pritožb.  Sem pa malenkost pogrešala 
malo več klasične biologije in možnosti kakšnega 
vodenega terena v naravi. 

Stanovala sem z dvema Nemcema v tradicionalnem 
nemškem »Wohngemeinschaftu« (stanovanjska 
skupnost, na kratko WG), vendar znotraj študent-
skega doma, kar je super, vendar pa z drugimi sosta-
novalci na žalost ni bilo pretiranega stika, ker nismo 
imeli skupne sobe. Študentski dom/stanovanje: tu-
kaj nimam nobenega nasveta. Mogoče samo to, da 
je fino, če ne pristaneš ravno v stanovanju s samimi 
Erasmus študenti. Poleg bioloških stvari in druženja 
z vrstniki je bilo zelo dobro početi še kaj izven štu-
dentskih okvirov, tako sem lahko prek igranja v or-
kestru v sosednjem mestu, plesnih swing večerov in 
»language exchange« srečanj spoznala še več pripa-
dnikov drugih generacij. Dobiš boljši vpogled v to, 
kako tam živijo tudi vsi ostali.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po študentsko okupiran travnik ob reki Neckar 

 

Univerzitetno mesto Heidelberg prav kliče po      

širjenju obzorij in čepenju v  knjižnici ali pa pohaj-

kovanju po starem mestnem jedru in okoliških    

vzpetinah 
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Za izmenjavo se splača pozanimati o sistemu oce-
njevanja, saj ima skoraj vsaka država nekaj svojega. 
Mislim, da se morajo ljudje že vnaprej pripraviti na 
možnost, da bodo ocene mogoče malo slabše, že 
zaradi privajanja na strokovni jezik. Študijske obve-
znosti in izpiti na BSc stopnji so skoraj samo v nem-
ščini. Učni proces mora biti velikokrat intenzivnejši, 
učenje vsaj pri meni v tujem jeziku poteka tudi malo 
počasneje. Kljub temu, da je moja nemščina tam 
nekje na nivoju C1, se mi je bilo marsikdaj še vsee-
no težko izražati na izpitih o stvareh v strokovnih 
izrazih, ki jih v slovenščini že tako ali tako poznaš 
od prej. Kot preizkus znanja jezika mi je bila pred-
vsem izdelava dveh seminarskih nalog in predstavi-
tev pred nemškimi kolegi. In pa ko se je bilo potreb-
no znajti in obiskati nekaj zdravnikov. Priznavanje 
predmetov – gre, če si izbereš pravi semester, dobro 
preučiš predmetnike itd. Včasih jetreba tudi malo 
pretehtati možnosti, zakaj se odločimo za neko uni-
verzo za izmenjavo, in se ne odločiti samo zaradi 
enega predmeta, za katerega se lahko še izkaže, da 
se ne bo izvajal. Pri meni sicer ni bilo tako, žal pa se 
zaradi pomanjkanja prostora nisem mogla udeležiti  
vaj iz Parazitologije, ki sem si jih res želela obisko-
vati, ker jih pri nas ni na voljo. Da bi kljub praksi v 
tujini lahko opravile vse svoje domače obveznosti, 
sem morala prilagoditi svoje študijske načrte in 
opravljati dva predmeta v Ljubljani, enega vnaprej 
in enega za nazaj. Čeprav je več dela in stresa, še 
vedno pravim, da se je zelo izplačalo. Imeti na voljo 
absolventsko leto je tudi uporabna zadeva. Trenutno 
sem že v procesu iskanja prakse za naslednje leto. 
Študij v tujini? Že prej se mi ideja ni zdela preveč 
tuja, po izmenjavi pa nimam prevelikih zadržkov, če 
bom nekje drugje našla ustreznejši program za MSc 
študij. 

Takole, to so moja doživetja in razmišljanja, za vse, 
ki se odločajo o izmenjavi v tujini, pa bi rekla: le 
pogumno! To je navsezadnje kratkoročno, po vrnitvi 
domov lahko še vedno prav normalno naprej redno 
študiraš v domačem okolju. Če te študij v tujini nav-
duši, pa tudi prav. :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjord, jeleni in severni sij ali   
kako sva se prijavila na študijsko 
prakso na Norveškem in         
preživela! 
 
Polona Sušnik in Filip Küzmič 

Fotografije: Polona Sušnik 

 

Poletje kot je bilo lansko, je bilo kot nalašč za pobeg 
v tople kraje. Recimo na Norveško. Tja sva se kot 
dolgoletna kolega in botanična navdušenca podala 
na študijsko prakso.  
Ko naju je prijelo, da bi šla v tujino, sva najprej raz-
mišljala o klasični Erasmus praksi.  Nato pa sva iz-
vedela za precej boljše financiranje preko Norveške-
ga finančnega mehanizma NFM/EGP in se odločila 
za to možnost. Že takoj po lanskem novem letu se je 
začelo intenzivno iskanje mentorja, ki bi bil priprav-
ljen tri mesece »prenašati« dva študenta. Cela zgod-
ba o iskanju mentorja je kar dolga, vmes malo obu-
pana, malo žalostna, a ima izjemno srečen konec! 
Preko naše Katedre za ekologijo rastlin ter Oddelka 
za gozdarstvo sva dobila kontakt do najinega men-
torja iz Norveške, Steina Joarja Heglanda. Stein Joar 
je »svetovna faca« in nama je uredil vse, kar sva si 
zaželela. »Training Agreement« sva imela podpisan 
kot bi mignil, zadnji hip sva ujela prijave na štipen-
dijo in enkrat sredi aprila izvedela, da sva jo tudi 
zares dobila. Bil je trenutek evforične sreče, ki ga 
nikoli ne bova pozabila. 
 
S prakso sva uradno začela 15. junija, na pot pa sva 
se odpravila že nekaj dni prej. S seboj sva tovorila 
vsak po 45 kg prtljage. Odisejada naju je vodila pre-
ko Pule in naslednji dan z letalom do manjšega leta-
lišča Rygge južno od norveškega glavnega mesta. 
Na poti do Osla naju je ob cesti pozdravljala prva 
bogato cvetoča rastlina, mnogolistni volčji bob 
(Lupinus polyphyllus), , invazivna rastlina  iz Sever-
ne Amerike. Prva dva dni spoznavanja Skandinavije 
sva preživela v Oslu. Poleg centra mesta sva si ogle-
dala tudi Prirodoslovni muzej z velikim Botaničnim 
vrtom, kjer so se Norvežani (in Norvežanke) zgoraj 
brez nastavljali toplemu soncu. 
 
15. junija, na nedeljo, sva se odpravila proti majhne-
mu kraju, kjer sva naslednji dan začela s prakso. Ka-
upanger leži ob obali največjega norveškega fjorda 
Sognefjord, do kamor naju je iz Osla vodila 7-urna 
vožnja z avtobusom. Celo pot sva se čudila intenziv-
ni zeleni barvi gozdov, vodnatim potokom in slapo-
vom, podobnim Motovilkinim zlatim lasem. In hiše 
- barvite kot iz risank in pokrite s travnato zeleno 
streho. Kamorkoli si se zazrl, povsod je bilo nekaj, 
kaj je bilo vredno pogleda. 
Na avtobusni postaji v Kaupangerju naju je pričakal 
mentor, Stein Joar. Zapeljal naju je do najlepše rde-
če-rumene lesene hiške ob fjordu, ki je postala naji-
no bivališče za prvi mesec in pol.  Obvezno  lokalno pivo in Flammkuchen 
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Takoj sva opazila, da sva pristala v raju. Razgibana 
pokrajina, zeleni gozdovi, sive granitne gore, med 
katerimi se je še lesketal sneg, zamolklo moder 
fjord, beli oblački, rdeče lesene hišice in poletni 
dnevi, ki se nikoli niso končali. 

Sanjska hiška v fjordu, ki je postala najin dom za 
mesec in pol. 
 
Da nama od same lepote ni postalo dolgčas, sva vsa-
kih nekaj dni z mentorjem hodila na terene v nasade 
malin z množico sezonskih delavcev iz vzhodne 
Evrope. Slednji so maline obirali, medtem ko sva jih 
midva le opazovala in si zapisovala na prvi pogled 
nepomembne podatke. Maline gojijo na prostem in 
v rastlinjakih, zanimalo pa nas je, kje jih zraste več, 
kje imajo večjo maso ter ali na to vplivajo tudi nji-
hovi opraševalci. Najina opazovanja so bila del pro-
jekta, ki se je izvajal na večih lokacijah na Norve-
škem, a sva kasneje izvedela, da so imeli po drugih 
mestih večje metodološke probleme. Delo je bilo 
simpatično in zanimivo, po koncu poskusa pa tudi 
slastno. 

Pravljična gora Egenippa 
 
Dober teden dni pa sva tudi terenila v čisto pravi 
divji naravi, v okolici Gloppna v Nordfjordu. V 
okviru mentorjevega dolgoročnega projekta, ki teče 
že vrsto let, sva obiskala deset različnih lokacij, de-
set različnih gozdov, ki so bili delno klimaksni, del-
no sukcesijsko zaraščeni. Ob popisovanju in merje-
nju flore sva beležila razlike med ploskvami znotraj 

ograd, kjer ni bilo prisotnih jelenov, ki bi z objeda-
njem spreminjali vegetacijo, in ploskvami izven 
ograd, prosto dostopnim divjim jelenom. Vzorčne 
ploskve so bile označene s kovinskimi tulci v tleh.  
Ker se jih na zaraščenih tleh ni videlo, sva jih iskala 
s pomočjo detektorja kovin. Ta način  žal ni bil 100 
% zanesljiv. Kadar sva bila dobre volje, sva detektor 
ljubkovalno poimenovala Mašinca, kadar pa nisva 
bila najbolje razpoložena, , sva mu spreminjala ime-
na kot za stavo. Iskala sva tudi posamezne označene 
jerebike (včasih so bile visoke častitljivih 10 cm), ki 
jih je bilo treba pomeriti po dolgem in počez in ver-
jetno ni presnetljivo, da je sámo iskanje predstavlja-
lo 3/4 dela. Ker sva to delo opravljala na veliko lo-
kacijah, ki so bile daleč narazen, sva v najem dobila 
hibridno vozilo Toyota s samodejnim menjalnikom, 
kar je Polono obenem prestrašilo in razveselilo. 
Obema je bil po koncu terenjenja avtomatik zelo 
všeč. :)  
 
Tako kot vsi pravi Norvežani, sva imela julija dva 
tedna počitnic. Poleg zvrhane mere lenarjenja sva 
obiskala tudi nekaj turističnih znamenitosti. Ena iz-
med njih je največji evropski celinski ledenik Joste-
dalsbreen. Pot okrog ledeniškega jezera je vodila po 
gladkih skalah med brezami, vrbami, plodečimi vre-
sovkami, munci, na mestih, kjer je stala voda, in 
drugimi vlago- in hladnoljubnimi rastlinami. Na 
muljastih otočkih so rasli pionirski mahovi in trave, 
med katerimi si je hrano iskal mali martinec. Tako 
kot vsi ostali turisti, se tudi midva nisva zmenila za 
opozorilne napise, da se ledeniku ne smemo pribli-
žati. Izvedla sva obvezno fotografiranje pred, ob in 
celo pod ledom, kar se je kakšne pol ure kasneje iz-
kazalo za potencialno usodno, ko se je velik kos le-
denika odlomil in zgrmel pred množico ljudi, ki so 
se kriče razbežali. No, slike pa le imava! :)  
 
Ker sva se vrnila do postaje veliko pred prihodom 
avtobusa, sva prepotena in nervozna poskusila što-
pati. Po pičlih desetih minutah in nekaj pomiloval-
nih pogledih mimovozečih, se naju je usmilil gejev-
ski par iz Nemčije in Filip je tako preživel svoj prvi 
avtoštop. 
 
Po mesecu in pol življenja v rajskem fjordu, ko sva 
se že uspela vključiti v mirno življenje malega kraja 
in začela spoznavati na prvi pogled nekoliko zadrža-
ne severnjake, pa je nastopil čas za drugi del prakse. 
V začetku avgusta naju je Stein Joar odpeljal na 
skrajni zahod Norveške, na majhen otoček ob Nor-
veški obali, Svanøy. Na Svanøyu biva približno 70 
ljudi, 220 jelenov, damjaki, ovce, zajci ter miljarde 
klopov in komarjev. Tako sva naslednjih šest tednov 
pomagala v raziskovalnem centru za jelene, Norsk 
Hjortesenter. Ukvarjala sva se praktično z vsem. 
Malo z večletnim popisom jerebik in brinov, kar 
precej s kuhanjem kave, malo s pomočjo pri delu z 
živalmi, pa pri organizaciji tečajev klanja jelenov, 
kot tudi pri sami usmrtitvi jelenov. 



10  

Biologi v tujini 

Otočka skoraj nisva zapuščala, saj nama je nudil 
vse, kar sva potrebovala - delo v naravi, čas in pro-
stor za raziskovanje in sprostitev, trgovino, odprto 
po 2 uri na dan, in družbo jelenov. 
 
Med stvari, ki sva jih doživela na idiličnem otočku 
in jih nikoli ne bova pozabila, zagotovo sodi orkan, 
ki je otok zajel neke noči, lomil drevesa in onespo-
sobil interentno povezavo. Ali pa, ko je Polona 
pekla zelenjavne polpetke in sprožila požarni alarm. 
Dvakrat. In pomagala nesti krsto preminule prebi-
valke otoka. Norvežane sva spoznala z osnovami 
slovenske kuhinje - s tenstanim krompirjem, čufta-
mii in prekmurskimie jedmii na žlico.Videti so bili 
prav navdušeni. Nepozabno je bilo tudi opazovanje 
zelo šibkega, a toliko slajšega severnega sija, kar si 
Polona šteje kot najlepših, najposebnejših, najčudo-
vitejših, najpomembnejših, najčarobnejših 15 se-
kund prakse. Norveška flora se v splošnem ni izka-
zala za zelo raznoliko, presenetila pa naju je ogrom-
na količina mahov, lišajev in gob. 
 

Filip in Ricky 
 
V raziskovalnem centru so si naju najbolj zapomnili 
po veselju do kuhanja in peke peciva. Vsak kulina-
rični dosežek sva za pokušino ponudila zaposlenim 
v centru, in ko se je najina praksa bližala koncu, na-
ma je šef centra že, malo za hec, malo pa zares, po-
nudil službo kuharja. Ker se nama ta karierna pot ni 

zdela idealna za skorajšnja magistra ekologije, sva 
morala ponudbo, izrečeno iz polnih ust čokoladnega 
peciva, zavrniti.  
 

Bodoča Norvežana ob zaključku terenskega dela 
 
Ko je Norveško obalo dokončno zajela jesen, sva 
spakirala kovčke in se podala še na eno odisejado - 
domov. Za dva dni sva se ustavila v nesojeni pre-
stolnici Norveške, Bergnu, ki velja za najpomemb-
nejše norveško mesto. Staro je že skoraj tisoč let. 
Njegova lega na zahodni obali je bila strateško po-
membna za trgovanje s celo Severno Evropo.  
 
Nekateri trdijo, da je najlepše in najbolj živahno 
mesto Norveške. Po mesecu in pol na samotnem 
otoku nama je mesto delovalo še bolj živahno in 
hrupnejše. Številne turiste privlačijo znamenitosti, 
kot so Bryggen, UNESCO-va kulturna dediščina, 
slavna in draga ribja tržnica, dva botanična vrtova, 
zelo zanimiv tehnološki park Vilvite in največji se-
vernjaški akvarij. Ljubitelja rastlin pa sva bila nav-
dušena nad urbanim plevelom iz družine makovk. 

Pisane hišice Bryggen, Unescova    

kulturna dediščina v Bergnu 

Bilo je lepo imeti možnost pokukati v tujino, pa če-
prav le za kratko obdobje treh mesecev. V nobenem 
pogledu naju praksa ni razočarala. Vse je bilo točno 
tako, kot mora biti - ali celo boljše. Lahko rečeva, 
da sva se naučila mnogo stvari, poprijeti za vsako 
delo in dobila sva občutek, kako so videti zaposlitve 
biologov.  
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Trenutno nama Norveška predstavlja neko rešilno 
bilko, ki jo bova zgrabila, če se v Sloveniji situacija 
iskanja služb kmalu ne izboljša. Ti trije meseci so 
bili nepozabna izkušnja za življenje. Jan, Matija, 
Mateja, Darja, Aja in Luka, hvala, da ste naju prišli 
obiskat in tako bili del najinega doživetja! Naj se na 
tem mestu še enkrat lepo zahvaliva za kontakte doc. 
dr. Tadeji Trošt Sedej iz Katedre za ekologijo rastlin 
na Oddelku za biologijo in doc. dr. Klemnu Jerini iz 
Oddelka za gozdarstvo. 
 
Najbolj zanimivo pa je bilo to, da so se prijatelji v 
Sloveniji ves čas pritoževali, kako mokro in hladno 
poletje preživljajo, sama pa sva izkusila izjemno 
sončno poletje na severu. Domačini so pravili, da že 
20 let ni bilo tako toplega in sušnega leta. Morda 
imava zaradi najine sreče nekoliko izkrivljeno pred-
stavo o Skandinaviji, a vseeno: zdaj veste, kam je 
treba na morje!  
 
Če je bila zgodbica komu še posebej všeč, si lahko 
prebere še več utrinkov in si ogledala še več foto-
grafij na zimbi.wordpress.com. 
 

Dunaj – ko trebuh ne ostane  
zunaj (ali Erasmus praksa na 
Dunaju) 
 

Manca Velkavrh 

 

Tisti hip sem bila popolnoma nesrečna. Že moja 
druga, skoraj popolnoma dogovorjena praksa je pad-
la v vodo. Maj se je približeval in opravljanje prakse 
v tujini je bila ena od poglavitnih načrtov za moje 
dodatno, absolventsko leto. Jaz pa brez dogovora, 
kaj šele papirjev. 

Še sreča, da sem isto leto spoznala Wernerja, ki je 
zaposlen na Univerzi na Dunaju. Pomagal mi je 
vzpostaviti stik za  delo v Botaničnem vrtu. In res, v 
kratkem smo se znašli na Skype-u – Werner, jaz in 
direktor Botaničnega vrta. Slednji mi je povedal, da 
sem za tako delo prekvalificirana. Smejalo se mi je. 
Z nedokončano prvo stopnjo študija biologije in z 
nekaj izkušnjami s študentskimi projekti,  sem že 
tako super izobražena, da ne sodim na »njivo«? Si-
cer je to lepo slišati, ampak vseeno - hvala, z vese-
ljem opravljam tako delo (da končno le dobim delo 
za prakso!). 

Papirji so bili v kratkem urejeni. Karta za vlak 
kupljena, počasi sem že razmišljala, kaj moram vze-
ti sabo – in kako bo z mojo nemščino. Da zaposleni 
ne znajo dobro angleško, je bila ena od stvari, ki jim 
nisem hotela posvečati veliko pozornosti. Moj na-
men prakse je bil, da se vržem v neznano okolje in 
se naučim plavati. (Če bi o zadevi premišljevala, 
zdaj ne bi pisala prispevka o praksi na Dunaju.)
Imela sem megalomansko super mega trilijon veliko 
srečo. Werner in Lisa sta imela v najemu stanova-
nje, v katerem nista prebila veliko časa in kmalu 

sem tam preživela več časa kot obadva skupaj. S 
seboj sem pritovorila tudi kolo, ki je moj stalni na-
čin transporta (kako je bilo to videti na vlaku, sku-
paj s kovčkom in nahrbtnikom, prosim, ne sprašuj-
te). Stanovanje se je namreč nahajalo v centru. To je 
pomenilo bližino vrta, trgovin, trgov, muzejev in 
vseh podobnih stvari, ki jih Dunaj ponuja, hkrati pa 
tudi konstantno svetlobo (tudi ponoči) in betonsko 
prevladujoče površine, čeprav grem stavit, da ima 
Dunaj 9876534567890 parkov. (Slednji imajo taka 
igrala za otroke, da se ti lahko naplezajo in znorijo 
ter jim ni treba celotnega časa preživeti samo na gu-
galnicah, ki ne puščajo nikakršne domišljije pri igri; 
pogosto so postavljene naprave za telovadbo, kamor 
vsakodnevno prihaja telovadit starostno raznolik 
spekter ljudi, in vodo – ki jo očitno imajo za popol-
noma javno, v parkih neplačljivo dobrino. Parki so 
zakon!) Še dobro, da sem v mesto prišla malce pred 
začetkom prakse, tako da sem čez vikend prevohala 
okolico in se na prvi dan dela že počutila nekoliko 
domače. 

Izkazalo se je, da zaposleni v vrtu res ne govorijo 
veliko tujih jezikov (beri: pomagati sem si morala s 
svojim izključno gimnazijskim znanjem nemščine). 
Moram reči, da veliko stvari nisem razumela, ampak 
kljub temu delo ni trpelo. Z nasmehom se veliko 
stvari reši :) . Že drugi dan prakse me je zjutraj v 
garderobi nagovorila ena od vajenk (in vajencev), ki 
jih je tam veliko. Potem ko mi je pet minut razlagala 
neko osebno zgodbo o razmerjih med njo, njenimi 
prijateljicami in njenim fantom, sem morala prizna-
ti, da nisem razumela niti besede. Nekaj dni kasneje 
se je izkazalo, da vendarle nisem tako nepodkovana, 
ampak da je imela punca močno narečje in da so jo 
morali tudi ostali zaposleni bolj pozorno poslušati. 
Takrat sem si malce oddahnila. :)  

Za delo sem bila (celo kot študentka) dejansko pre-
kvalificirana. A ni to kul občutek? Kakorkoli, zade-
vo sem vzela kot spoznavanje vrtnarskega poklica – 
tega zdaj brez dvoma ne idealiziram več. Mi je žal? 
Nikoli. Delala sem na predelu vrta s »Pannonische 
Gruppe«, torej predvsem z rastlinami suhih travni-
kov, mojimi najljubšimi. Večino časa sem plela, 
najboljše pa je bilo zalivanje. (V poletnem času člo-
vek z veseljem poleg rož zalije tudi sebe.) Če ne 
drugega, sem vadila svojo nemščino z Maxijem, ki 
je bil vajenec in je v času moje prakse dopolnil 17 
let. Letos bo že končal s svojo prakso v vrtu in se bo 
(načeloma) že lahko zaposlil kot vrtnar, jaz pa bom 
naslednje leto šele začela pisati svojo magistrsko 
nalogo. Človek se zamisli. 

Ena najboljših stvari pa so bile ekskurzije. Z name-
nom zbiranja semen in rastlin za vrt in za »Kew 
Garden« smo se odpravili na mesta, kamor sama 
zelo verjetno ne bi šla. Seveda je šlo za naravno do-
kaj ohranjena območja, kot so tudi »Sadberge Ober-
weiden, Weikendorfer Remise, Thenau”, itd. 
(Dunajčani so sicer nori na suhe travnike.)  
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Eden od kolegov mi je posodil svoj fotoaparat, ki je 

bil opazno boljši od mojega, in tako sem poleg nabi-

ranja semen in rastlin fotografirala in poslušala raz-

lage o prepoznavanju vrst. 

»Pannonische Gruppe« - verjetno v nobenem pole-
tju ne bom več tako rjava, kot sem bila sredi te gre-
dice … 
 
Ob nedeljah sem delala izlete po Dunaju in okolici. 
S kolesom se da zriniti v marsikateri kotiček narave, 
kdor pa se ustavi na Dunaju, si lahko vzame vsaj tri 
ure za Prirodoslovni muzej (ali kakor ga Avstrijci 
romantično poimenujejo »Naturhistorisches Mu-
seum«). Podobno velja za centralno pokopališče 
(»Zentralfriedhof«), kjer lahko z nekaj sreče vidimo 
postovko, zeleno žolno ali celo srno, ali pa se zape-
lješ z avtobusom (znotraj pokopališča, da ne bo po-
mote), do starega judovskega dela, kjer so nagrobni-
ki prekriti z bršljanom, trava pa tako mehka, da mo-
raš iti bos. Za malce razvedrila s fotoaparatom po-
skrbi Hiša metuljev (»Smetterlinghaus«), da pa se 
lahko biolog tu in tam počuti bolj  kulturno, je poleg 
nastanjena tudi Albertina – s slikami Moneta in Pi-
cassa (in drugimi ogleda vrednimi platni). Najboljši 
sladoled? Bortolloti na »Mariahilfertrasse«. 
Iris pumila – slikana z izposojenim fotoaparatom. 

Ena izmed rastlin suhih travnikov, s semeni, ki so 
tako dragocena, da so spravljena kot v denarnici! 

Ne vem, če bi še enkrat odločila za enako prakso, 
ker je moja poklicna in osebna pot začrtana v rahlo 
drugo smer. Ampak, čeprav je bila moja praksa de-
jansko vrtnarska, ne obžalujem ničesar. V vsakem 
primeru delo v tujini pomeni uporabo tujega jezika, 
povezovanje v  nov kolektiv, raziskovanje drugačne 
kulture (in muzejev, haha) ter pridobivanje izkušenj, 
ki jih doma pač ni možno dobiti. Zdaj mi je že 
jasno, da mi bo naslednje leto magistrska naloga 
vzela kar nekaj časa, kljub temu pa že iščem vmesni 
prostor še za kakšno praksico – za tri mesece me 
doma že lahko pogrešijo. 

Naravni park Thenau in v ozadju jezero Neusiedler-
see – ena izmed lepih destinacij na ekskurzijah za 
semeni. 
 

Eno redkih »samoslikanj«, ki dokazujejo, da sem 
bila tam. (Lainzer Tiergarten)  
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Popotniški vtisi IAAS: Z eno   

vozovnico na treh vlakih 

Neja Medvešček 

»Oni so društvo kmetov…« nas preimenuje in na-
smeje prof. dr. Toman. No, v resnici je slovensko 
ime društva daljše. IAAS je Mednarodno društvo 
študentov agronomije in sorodnih ved Slovenije, ki 
ima svoj sedež na Biotehniški fakulteti. V večini 
smo študenti sorodnih ved, med katerimi smo biolo-
ginje, biotehnologi, živilci, mikrobiologinje in bio-
kemičarka. Tudi agronome imamo, le da so ti v 
manjšini. Kot mednarodno društvo skrbimo, da se 
naši člani udeležujejo kongresov, seminarjev in 
praks. Vsako leto organiziramo izmenjevalni teden 
v Sloveniji, v zameno pa gostujoče države obiščemo 
tudi mi.  Spodaj smo zbrali nekaj vtisov naših čla-
nov. 

Barbara, Biotehnologija 

Društvu sem se pridružila zaradi izmenjevalnega 
tedna na Hrvaškem. Želela sem namreč preveriti 
teren za Erasmus izmenjavo. Trenutno v študentski 
sobici v Zagrebu tipkam po prenosniku in se pra-
skam po glavi, da bi na plano priletela luštna zgod-
bica. Že sam prihod v  Zagreb je pognal adrenalin 
po žilah. Od vseh strani »hello«, »how are you«, 
»where are you from«. Teden je bil zasnovan tako, 
da smo skoraj vsak dan razglabljali o različnih te-
matikah na odprtih mizah, prirejali kvize in hodili 
po ogledih tovarn. Predvsem pa smo se družili in se 
čudovito povezali. Moja štorija je kratka, od vas pa 
bo zahtevala nekaj domišljije. Zaradi prostorske sti-
ske gostiteljev sem par dni spala pri Brunotu doma. 
Slovenko je vzel ravno zato, da njegovi starši ne 
bodo imeli problemov s sporazumevanjem. Ha. Po 
zajtrku mi je Brunov oče razkazoval njegovo ljubi-
teljsko knjigo s sortami jabolk in se ustavil pri nje-
govi najljubši sorti PinkLady. Ponosno mi je rekel, 
da so ta jabolka na stolu in da lahko vzamem kak-
šno tudi za domov. Pogledala sem na pručko in na 

njej ni bilo jabolk. Brunov oče me je opazoval in mi 
še enkrat objasnil: »Ne ne, na stolu so jabolka!« Šla 
sem do mize in potegnila izpod nje dva stola, jabolk 
pa ni bilo. Nato sem se še prepognila in dvignila prt, 
pa tudi pod ostalimi stoli ni bilo jabolk. Bljah! Vda-
la sem se in zmedeno prikimala češ, da sem videla 
jabolka in poskušala odvrniti pozornost od njih. Ka-
teri čudak še daje jabolka na stol ... Ko sem se nau-
čila malo več jezika, sem se pogreznila v zemljo, ko 
sem ugotovila, da stol v hrvaščini pomeni miza.  

Vito, Prehrana 

Leta 2012 sem v Belgiji, Leuvnu, kjer ima organiza-
cija svoj štab, praznoval 3-dnevni IAAS rojstni dan. 
Tistega leta sem bil na Erasmus izmenjavi, ki sem 
jo izkoristil tudi za popotovanje z društvom. Prva 
pustolovščina se mi je pripetila po pristanku na leta-
lišču Charleroi. Na sredi poti z vlakom do Leuvna 
sem moral prestopiti in čakati skoraj eno uro na na-
slednji vlak, ker so popravljali progo. Po enem bel-
gijskem croissoju, sem odšel na drugi vlak, ki pa je 
odpeljal v napačno smer. Ponovno sem moral čakati 
na istem vlaku, da sem prišel na pravo lokacijo. V 
glavnem, ironija je bila ta, da sem uspel prestopiti 
na 3 vlake s samo eno vozovnico. Kot je v IAAS 
navada, gostitelji poskrbijo za udeležence. Tako 
sem tudi jaz dobil lepo sobo in še kolo, ki sem ga 
cele 3 dni vestno uporabljal. Tudi ob 4 h zjutraj po 
eni najbolj nori zabavi v življenju. Na »trade fair«, 
mednarodno večerjo, nisem uspel prinesti ničesar 
slovenskega, sem pa zato spodbujal portugalsko ži-
vilsko industrijo s portovcem. Naslednji dan smo 
imeli različne delavnice in povezovalne igre, razka-
zali so nam pisarno, mesto in tudi rastlinjak. Popol-
dansko soboto sem si vzel čas za spoznavanje me-
steca ter za pokušino belgijskih piv. Zvečer nasled-
njega dne smo imeli še sproščeno druženje v eni 
izmed pivnic - sicer je res, da sem imel naslednji 
dan vlak okrog 6.00 zjutraj, ampak sem kljub temu 
večer preživel v dobri družbi in se še ob dveh zjutraj 
vozil s kolesom proti stanovanju (ki sem ga vmes že 
zamenjal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trade fair  

(mednarodna večerja) 
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Botanični teren na Komni 

Sara Gorše 

Julija 2014 smo študenti biologije skupaj s prof. dr. 
Nejcem Joganom, asistentko dr. Tinko Bačič in teh. 
sod. Tjašo Pogačnik Lipovec, odšli na botanični te-
ren na Komno. Zgodaj zjutraj smo se z avtobusom 
odpeljali do Koče pri Savici, nato smo svoje nahrbt-
nike odložili na žičnico, sami pa peš odšli do Doma 
na Komni.  

Razdelili smo se v različne skupine, ki so bile vse-
binsko razdeljene po značilnosti flore (podrast, tra-
ve, snežne dolinice …). Pot je bila dobro prehodna, 
ponekod s kamenjem, položna in strma. Bilo je dež-
evno vreme in z dežniki smo se še toliko bolj poi-
gravali med drevesi. Opazovanje rastlinskega bo-
gastva je bilo kljub dežju čudovito, videli smo razne 
praproti, orhideje in redke živali kot je planinski 
močerad.  

Po dobrih treh urah hoje, z vmesnimi postanki, smo 
prišli do koče. Koča je bila ogromna, z dvema ob-
jektoma prenočišč, s prijaznimi gostinci in zanimi-
vimi mimoidočimi turisti iz različnih delov Evrope. 
Ko smo si uredili ležišča, smo se posvetili družab-
nemu večeru, predvsem v gostišču, kje smo si pri-
voščili planinski čaj, joto ali pa smo pisali razgle-
dnice. Ker je bil ravno čas nogometnega prvenstva, 
smo si skupaj z drugimi turisti ogledali tekmo. Na-
slednje jutro smo veseli odšli na teren, saj je bilo 
jasno vreme.  

Po krajšem uvodu v alpsko rastlinstvo profesorja 
Jogana, smo odšli na urni 2-urni pohod po ozkih 
alpskih poteh. Alpski svet je prava idila. Med potjo 
smo se ustavljali in spoznavali pestrost flore Julij-
skih Alp. Videli smo alpske svišče, klinčke, gobe, 
vrbe,  najbolj smo bili veseli opazovanja murke in 
planike.  

Ko smo prišli na vrh Lanževice, se je vreme zelo 
hitro spremenilo, slutili smo, da bo deževalo, zato 
smo zaključili s terenom in se vrnili do koče. Kdor 
je prej prišel, ni bil moker.   

Pogled na Bohinjsko jezero iz Koče na Komni 

Zvečer smo imeli skupinsko delo in poročanje o 
tem, kaj smo videli na alpskih travnikih in skalovju. 
Vsaka skupina, ki je bila zadolžena za podrobnejše 
opazovanje rastlinskih vrst, je predstavila svoja do-
gnanja. Seznanili smo se z ogroženimi in manj zna-
nimi rastlinskimi vrstami, pa tudi s strupenimi. Pol-
ni novih spoznanj smo večer zaključili z družabnimi 
igrami.  

Naslednje jutro smo morali že zapustiti čudoviti alp-
ski svet in se peš spustiti nazaj v svet hitrejšega 
tempa. Pot je naglo minila  in že smo prispeli do 
avtobusa in se vrnili nazaj v Ljubljano.  

Gorski glavinec 

Planika nas je očarala 
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Vzorčenje in določanje sladkovo-

dnih    nevretenčarjev reke Kol-

pe,  Dobličice in izvira Obrščica 

Sara Gorše 

Pri predmetu Terensko delo iz botanike in zoologije 
sem aprila 2014 za samostojni teren vzorčila tri be-
lokranjske reke: Kolpo, Dobličico in Obrščico. 
Mentorica dr. Simona Prevorčnik mi je skrbno raz-
ložila način izvedbe terena in priskrbela potrebne 
pripomočke. Po opravljenem terenu je sledilo dolo-
čanje osebkov. Izvedba je vključevala nabiranje, 
čiščenje in shranjevanje vzorcev ter pregled in dolo-
čanje primerkov. 
Vzorčenje reke Dobličica je potekalo nekaj metrov 
naprej od izvira, v hitro tekočem delu reke. Kamnita 
podlaga je bila iz drobnih in večjih kamnov. Nasled-
nje mesto vzorčenja je bila reka Kolpa, ki izvira na 
Hrvaškem in je mejna reka med južnim delom Slo-
venije in Hrvaško. Vzorčenje je potekalo v vasi 
Učakovci, ki leži nekaj kilometrov zahodno od vasi 
Vinica. Vzorci so bili nabrani v mirnem toku reke. 
Ob obrežju je rastel rogoz in druge vodne rastline, 
ki so uspevale na muljastem dnu. Na podlagi z 
manjšimi kamni so bili prisotni predvsem vodni pol-
ži, prazne školjčne lupine pa so bile naplavljene na 
obrežje. Zadnje mesto vzorčenja je bilo v vasi Obrh, 
kjer izvira Obrščica. Nahaja se v senci visoke kam-
nite stene in mešanega gozda. V izvirski vodi je bilo 
nekaj rib, ki zaradi kamnite pregrade niso mogle 
odplavati naprej v močvirnato območje. Vzorčenje 
je potekalo v poplavljenem, močvirskem delu izvi-
ra, ki je bil močno porasel z rastlinjem in zaradi 
ugrezajoče se podlage težko prehoden.  

Za vzorčenje sem potrebovala naslednje pripomoč-
ke: banjico oz. kadičko, plastenke s širokim ustjem 
in tesnjenim pokrovom, ročno vodno mrežo, gumi-
jaste rokavice, škornje, pavs papir, škarje, navadni 
svinčnik in beležnico. Potrebne stvari sem vzela na 
teren. Pred vzorčenjem sem v kadičko zajela za prst 
vode in kadičko položila na obrežje. Obuta v škor-
nje in z nadetimi rokavicami sem pričela z vzorče-
njem na izbrani lokaciji z vodno mrežo. V delu s 
hitrim tokom reke sem postavila ročno mrežo z 
ustjem pravokotno na dno in proti vodnemu toku ter 
jo fiksirala med gležnje. Z rokami pred ustjem sem 
premikala in spirala kamne. V stoječi vodi ali počasi 
tekočem delu sem potopila ročno mrežo tik nad 
podlago ter z njo izvajala hitra kroženja v obliki 
osmice. Če je bilo v vzorcu veliko organskega dro-
birja, sem kadičko pred prenosom vzorca iz mrežice 
nagnila, da je bil del kadičke suh, in tja dala vzorec. 
Z navadnim svinčnikom sem na pavs papir napisala 
mesto vzorčenja in etiketo položila v plastenko, v 
katero sem prelila vzorec. Sledilo je določanje živali 
v laboratoriju. 
Za obdelavo vzorcev sem potrebovala namizno la-
boratorijsko lupo, milimetrski papir, sito, steklene in 

plastične petrijevke, pinceto, iglo, steklene in pla-
stične fiole različnih velikosti in razne določevalne 
ključe. Vzorce sem v laboratoriju najprej sprala s 
sitom z redkejšim rešetom, pod katerim je bilo po-
stavljeno sito z gostejšim rešetom. S pomočjo dolo-
čevalnih ključev in laboratorijske lupe sem določala 
posamezne živali, nekatere do vrste, druge do dru-
žin ali redov. Za določanje polžev in školjk sem 
uporabila ključ za določanje mehkužcev. Pregledane 
primerke istih taksonov sem s pinceto položila v 
fiolo, jo napolnila z etanolom ter zaprla z vato. Fiole 
z ene lokacije sem postavila navpično v večji ste-
klen kozarec za shranjevanje vzorcev, nato sem na 
pavs papir napisala lokacijsko etiketo za vzorec ter 
jo položila v kozarec.  
V reki Dobličici so prevladovali redovi insektov, 
kot so Diptera (dvokrilci), Coleoptera (hrošči), 
Trichoptera (mladoletnice), Ephemeroptera 
(enodnevnice), Plecoptera (vrbnice), raki postranice 
rodu Gammarus, od pajkovcev rod Hygrobates, pi-
javke družine Piscicolidae in Erpobdellidae, malo-
ščetinci družine Lumbricidae ter polž rodu Radix. V 
Kolpi so bili redovi insektov: Odonata (kačji pastir-
ji), Ephemeroptea, Trichoptera, Diptera. Raki rodu 
Gammarus, polži družin Neritidae, Melanopsidae, 
Hydrobiidae, pa školjka Unio pictorum. V izviru 
Obrščica so bili zastopani redovi žuželk Heteroptera 
(raznokrilci), Odonata, Trichoptera, Ephemerop-
tera, Hemiptera, Plecoptera. Raki rodu Asellus, ma-
loščetinci iz družine Lumbricidae in pijavke družin 
Pharyngobdelliformes in Glossiphoniidae ter polž 
družine Hydrobiidae. 

Po opravljenem določanju sem opazila, da je bilo na 
lokaciji vzorčenja izvira Obrščice največ vrst nevre-
tenčarjev, vzorci reke Kolpe so bili vrstno manj bo-
gati od vzorcev iz reke Dobličica ali izvira Obršči-
ca. Poleg razlik v pestrosti je bilo opaziti tudi razli-
ke v številčnosti osebkov posameznih vrst; še pose-
bej visoka številčnost je bila v izviru Obrščica zara-
di pestrosti razpoložljive  hrane, razgibanosti bivali-
šča za živali in močvirnatega habitata brez hitrega 
rečnega toka.  

Za uspešno izvedbo terena se zahvaljujem dr. Simo-
ni Prevorčnik in laborantu Gregorju Bračku. 

Reka Kolpa 
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Cvetoči Ljubljanski grad 

Intervju z izr. prof. dr. Nejcem Joganom 

Pogovarjala se je Zala Kogej 

Prihajajo tisti lepi pomladanski dnevi, ko iščemo 
kotičke, kjer bi se nastavljali sončnim žarkom. Ver-
jetno marsikoga od vas zanese tudi na Grajski grič, 
kadar ste v centru Ljubljane. Naslednjič, ko se boste 
sprehajali po kateri od poti, ki vodijo na Grad, 
upam, da boste po branju intervjuja s prof. Joganom 
gledali z očmi botanika. Za vse botanične navdušen-
ce je postavil blog, na katerem izvemo marsikaj o 
flori Ljubljanskega gradu. Z njim sem pokramljala o 
njegovih začetkih, o blogu in še čem. 

Kako je prišlo do tega, da ste takšen botanični 
navdušenec? 

Preko aplikativnega interesa. Pri tabornikih sem se 
konec osnovne šole začel navduševati nad užitnimi 
divjimi rastlinami in svoje prvo predavanje na to 
temo pripravil že v 7. razredu. Od tedaj dalje »sem 
bil pečen«. Bilo mi je jasno, da bom šel v to smer 
tudi študirat. Preko srednje šole je zanimanje samo 
še zorelo, tako da sploh ni bilo dileme. 

Ste še danes botanik skoz in skoz? 

Tako je, poklic in hobi. 

Kdaj je to postal vaš poklic? Ste si od nekdaj že-
leli biti profesor? 

To se je razvijalo postopoma. Ravno v taborniških 
krogih sem se kot vodnik navadil ukvarjati z mlajši-
mi in biti učitelj, tedaj pač na drugem nivoju. Am-
pak vedno sem si želel in mi je bilo samoumevno, 
da delam z ljudmi, še posebej z mladimi. Res je, da 
bi bilo mogoče čisto udobno biti le raziskovalec na 
nekem inštitutu in ne izgubljati čas s študenti, a se 
mi zdi, da bi pedagoško delo zelo pogrešal. Po di-
plomi je bilo mesto asistenta nekako samoumevno 
in potem pač naprej. Preprosto nisem nikoli razmiš-
ljal o kakršnikoli drugi varianti. 

Zakaj ste se odločili popisati ravno floro Ljub-
ljanskega gradu? 

Iz praktičnih razlogov. Res je, da me je Ljubljanski 
grad zanimal, ker je bil pri roki. Sem Ljubljančan in 
sem do konca osnovne šole vedno živel v okolici 
Gradu. Tako da sem ravno v tistem obdobju, ko sem 
se sam aktivno začel ukvarjati z botaniko, hodil rav-
no na Grad.  

Kako je nastajala flora Ljubljanskega gradu? 

Podatki so se nabirali, tako da sem se nekje proti 
koncu študija odločil, da bi tisto, kar se je nabralo, 
spravil v obliko za objavo. Stvar je bila tedaj celo 
bolj perspektivna. Raziskovalna skupnost Ljubljane 
je imela na voljo različne projekte. Tedaj sem delal 
pri profesorju Wraberju kot demonstrator in sva se 
menila, da bi to prijavili kot projekt. Žal je vse sku-
paj padlo v vodo. To se zgodi, nič takega, ampak 

takrat mi je to malo vzelo veselje in je potem vsa ta 
obdelana flora čakala do nedavnega. Pred 2 letoma 
sem se odločil, da je vseeno treba te stvari objaviti, 
in sem šel ponovno kritično čez popise, stvar pripra-
vil v obliki članka in dodal nekaj zgodovine. Obde-
lava je bila zaključena v pomembnem obdobju, toč-
no 100 let po prvi Vossovi blagi obdelavi flore 
Ljubljanskega gradu.  

Ideja pa se ni ustavila le pri članku? 

Stvar me je vodila naprej, da sem nadaljeval s preu-
čevanjem flore. To je spet povezano s praktičnimi 
razlogi. Pred slabimi 4 leti se mi je rodil sin in prva 
leta z vozičkom človek išče enostavno dostopne te-
rene in tako sem nadaljeval z Ljubljanskim gradom. 
Ko ni bil več aktualen voziček, pa se je nadaljevalo, 
saj je minilo ravno 25 let od tistega prvega zaključ-
nega obdobja popisa. Vso to aktivnost zadnjih nekaj 
let je vzporedno spremljalo tudi zbiranje fotografij. 
Vsako ponovno zabeleženo rastlino sem tudi foto-
grafiral. Ko se je materiala nabralo dovolj, sem stvar 
objavil tudi na blogu.  

Komu je stran namenjena? 

Ljubljanski grad kot turistični objekt in tudi grič kot 
celota je seveda atrakcija. Na celotnem območju 
Ljubljane narave? turistom skorajda nihče ne ponu-
ja, kar je sramota. Idejo, da bi se naravo Ljubljane 
ponujalo širši javnosti, sem od nekdaj gojil sam pri 
sebi. Ker imamo danes udobno možnost postavitve 
blogov, sem preprosto stvari začel nalagati tudi tja. 
Brez kakršnega ambicioznega načrta o čim višjem 
številu zadetkov. Flora sama ni tako atraktivna, pri-
vlačnaje bolj za tiste, ki jih to že samo po sebi zani-
ma. Nisem imel velikih pričakovanj in tudi s promo-
cijo se nisem kaj posebej trudil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izr. prof. dr. Nejc Jogan 
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Zanimivo pa je, da prihaja največ zadetkov iz ob-
močja ZDA. Domnevam, da zaradi sistematičnih 
iskanj po latinskih imenih. Ravno trave imajo naj-
več zadetkov. Verjetno tudi zato, ker so fotografije 
trav na internetu nekoliko manj pogoste. Počasi 
računam, da se bo krog ljubiteljev flore začel širiti, 
malo tudi zaradi tega bloga. 

Kaj svetujete študentom pri izdelavi herbarija? 
Si lahko kako pomagajo s spletno stranjo? 

Seveda! Na strani najdete približno 500 vrst, vse so 
tudi fotografirane. Načeloma z 1 fotografijo vsaka, a 
se trudim, da bi bile uporabne, torej da bi bile rastli-
ne na njihprepoznavne,. Ker so stvari urejene po 
družinah, dobi človek grobo orientacijo, kam posta-
viti rastlino. Vedeti pa moramo, da taka določitev ni 
zanesljiva. Po drugi strani pa je 500 vrst vendarle 
1/6 slovenske flore. To je število vrst, kakršno je 
normalno v splošno razširjenih slikovnih priročni-
kih. Nekatere običajne in pogoste vrste res manjka-
jo, a to je zato, ker jih na Gradu pač ni. Na Graj-
skem griču ni karbonatne podlage in zato nekaterih 
pogostejših vrst tu ni. Tako je blog treba uporabljati 
kritično. 

Na Gradu lahko opazimo tudi nekaj invazivnih 
vrst. Jih je tam veliko? 

Presenetljivo malo glede na to, da je to grič sredi 
mesta in je z vseh strani izpostavljen pritiskom, po-
begom z vrtov in neželenim vnosom prek komunal-
nih posegov. Res velik problem je robinija, ki jo 
najdemo po celotnem območju Gradu. Po žledu se 
je le še bolj razširila. Ostale vrste so lokalizirane in 
bi se jih z nekaj truda dalo kolikor toliko znebiti. To 
je ideja, ki jo že nekaj let razvijamo v sodelovanju z 
Mestno občino Ljubljana. To območje bi poskušali 
očistiti invazivk in ga kot košček dokaj lepo ohra-
njene narave uvrstiti tudi v turistično ponudbo. V 
zadnjih letih najdemo na območju MOL-a kar nekaj 
pobud in posameznikov, ki se ukvarjajo s to proble-
matiko in poskušajo na lokalnem nivoju kaj doseči. 
Preko teh skupin bi lahko zagnali širšo akcijo na 
območju Gradu. Z eno dobro zastavljeno kampanijo 
bi lahko dosegli veliko več kot samo s financira-
njem. Če bi bila akcija zastavljena podobno kot Oči-
stimo Slovenijo, bi lahko bil učinek v nekaj letih kar 
dober. 

Mislite, da se ljudje dovolj zavedajo tega proble-
ma? 

Vedno bolj. Zadnjih 10 let se tudi mi strokovnjaki 
trudimo o tem problemu ozaveščati javnost. Je kar 
nekaj uspešnih projektov, nekaj tudi teh, v katerih 
sodelujete študentje. Tudi nasploh v medijih se vidi, 
da stvar postaja pomembna, da se o tem govori. Vi-
di pa se tudi še na drugem nivoju – na nivoju 
»spama«.  

 

 

 

V »spamu«, ki ga prijazni upokojenci pošiljajo svo-
jim otrokom in vnukom, se vidi, da je med pošto 
vse pogosteje tudi kakšna, ki poudarja problematiko 
kakšne invazivke. Pred 10 leti teh tem ni bilo nikjer, 
ne v vsakdanjih pogovorih, ne v medijih. Do neke 
mere so vrtnarji govorili o problematičnih plevelih, 
a teh povezav, da je določena vrsta lahko tudi velik 
problem v naravi, se do pred nekaj leti niso zaveda-
li. Stvar se je razvila in začenja se oblikovati pravi-
len odnos do problema. 

Z invazivkami se ukvarjate že dolgo časa. Sploh 
imate še kakšno upanje, da se jih kdaj znebimo? 

Ideja o možnosti dokončne odstranitve posamezne 
invazivke se razvija ravno na območju mestne obči-
ne Ljubljana. In sicer, da bi šli v podrobnejši popis 
10 redkih potencialno invazivnih vrst. Ravno zato, 
ker je s tistimi dvajsetimi, ki so že splošno razširje-
ne in se jih vsi bolj ali manj trudimo odstranjevati, v 
veliki meri boj že izgubljen. S tistimi, ki so v prvi 
fazi širjenja, se pa da še veliko doseči. Resnično jih 
lahko lokalno izkoreninimo! Ena od teh je na primer 
metuljnik ali budleja, ki je še v zgodnjih fazah širje-
nja. Je priljubljena vrtna rastlina, zato je treba najti 
nek kompromis med priljubljenostjo in nevarnostjo. 
Pri budleji konkretno to ne bo takšen problem, saj je 
treba le prepričati ljudi, da po cvetenju odrežejo so-
cvetja. Šele v nadaljnjih mesecih odpadajo semena, 
tako da bi lahko s takšnim preprostim ukrepom veli-
ko rešili. Ene stvari so torej lažje obvladljive, druge 
težje, a upajmo, da bo šlo. 

Hvala vam za prijeten pogovor in srečno z vaši-
mi nadaljnjimi raziskavami in prizadevanji. 

Naj še pohvalim študente. Me zelo veseli, da smo v 
vseh teh letih imeli veliko skupnih akcij in smo stal-
no v stiku v zvezi z invazivkami in tudi drugače. 
Upam, da se bo to naše sodelovanje na neformal-
nem nivoju, ne samo v okviru študijskih obveznosti, 
tudi nadaljevalo. 

 

Blog profesorja Jogana je dostopen na:  

http://floragradu.blogspot.com/  

Veliko uspeha vsem, ki se letos spoprijemate s     
herbarijem :) 

http://floragradu.blogspot.com/
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RTŠB 2014 – Skupina za     

plazilce 

Anja Pekolj 

Med 18. in 29. julijem 2014 je v Kočevju in njegovi 
okolici potekal Raziskovalni tabor študentov biolo-
gije. Nastanjeni smo bili v Osnovni šoli Ob Rinži. 
Pod vodstvom mentorjev, ki so specializirani za po-
samezna področja, smo bili razdeljeni v skupine za 
pajke, botaniko, netopirje, kačje pastirje, metulje, 
ptiče, dvoživke, plazilce, glive, podzemno favno, 
hrošče in velike zveri. 

Prvi večer tabora so nas razdelili po skupinah. Ne-
kateri so prišli v željene skupine, spet drugi, med 
njimi tudi jaz, pa nismo prišli niti v eno izmed treh 
skupin, ki smo jih napisali na prijavnico. Ko sem 
pristala v skupini za plazilce, sem postala rahlo 
skeptična. Konec koncev sem se, ko sem bila še 
mlajša, na smrt bala kač. Skozi leta mi je nekako 
uspelo prerasti ta strah, ampak še vedno sem se ob-
časno stresla, ko sem na kakšnem travniku videla 

slepca, ki pa sploh ni kača, ampak kuščar. :) 

Pod vodstvom mentoric Anamarije in Katarine smo 
se vsak dan odpravili na teren, kljub temu da nam, 
plazilčarjem, vreme zaradi pogostega dežja ni bilo 
ravno naklonjeno. V desetih dneh smo prevozili in 
prehodili kar dobršen del kočevskega območja in 
njegove okolice ter videli kar nekaj plazilskih vrst. 
Od kač smo videli belouško, kobranko, smokuljo in 
modrasa. Od kuščarjev pa pozidno, horvatovo in 
živorodno kuščarico ter slepca in zelenca. Našli pa 
smo tudi močvirsko sklednico. V primerjavi z neka-
terimi drugimi skupinami število vrst,  res ni zavid-
ljivo, je pa to skoraj vse, kar bi na tem območju lah-
ko našli. 

Na terenu smo se spoznavali z različnimi pristopi 
lovljenja in opazovanja živali. Kuščarice smo lovili 
z zankami. Živorodne kuščarice smo lovili tudi s 
pomočjo talnih pasti - v zemljo zakopanih lončkov 
pokritih z lubjem. Kače smo lovili z rokami, ob tem 

pa nihče razen mentorice ni bil ravno uspešen. :) 

S pomočjo pasti za ribe, ki smo jo namestili v reko, 
smo poskušali ujeti močvirsko sklednico, kar nam je 
tudi uspelo.   

Izvedli smo tudi anatomsko sekcijo modrasa, saj 
smo na eni izmed poti našli povožen kadaver, ki 
smo ga vzeli s seboj. Ob ogledu smo vzeli del srčne-
ga tkiva za nadaljne genetske analize. Vonjave, ki 
so se ob tem sproščale, niso bile ravno za tiste z ob-
čutljivimi želodci. Za nadaljne analize smo jemali 
vzorce repkov nekaterih kuščaric.  

Če strnem vtise na svoj prvi tabor, lahko rečem, da 
sem se veliko naučila. Spoznala sem dobre in slabe 
strani terenskega dela. Od tega, da ima vreme še 
kako močan vpliv na naše delo, do tega, da ne glede 
na to, ali je habitat še tako primeren za določeno 
vrsto in je mogoče ta vrsta tam že bila opažena, ob-
staja možnost, da ne boš našel ničesar. Ne glede na 
to, koliko kilometov na dan narediš, koliko grmovja 
prelaziš in koliko kamenja obrneš, pa ti že ena najd-
ba polepša dan. Kar dober napredek za nekoga, ki se 
»boji« kač, kajne? 

   Močvirska sklednica 

 

 

Skupina za plazilce 
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Kaktusi za pokušino 

Patrik Prša 

Kaktusi (družina Cactaceae) so rastline Novega 
Sveta – območje razširjenosti sega od Patagonije na 
jugu do Kanade na severu. Število vrst se giblje 
med 1500 in 1800, ker so določene variabilne vrste 
v preteklosti popisovali kot več različnih vrst. Ob 
besedi »kaktus« večina ljudi pomisli na puščave z 
govejo lobanjo in pekoče sonce. Rastline iz cvetli-
čarn tako končajo na polnem soncu, pozneje pa v 
rjavem zabojniku. Mlade rastline v naravi pogosto 
senči grmovje, rastline iz nizozemskih rastlinjakov 
pa praviloma niso prilagojene na polno sonce. Tre-
bajih je postopoma navaditi. Splošno velja, da kak-
tuse v mirovni dobi (od oktobra do marca) ne zali-
vamo in jih imamo na hladnem (pribl. 7 °C). V času 
vegetacije jih zalijemo 1x na teden ali 1x na dva 
tedna – odvisno od vremena in razpoloženja gojite-
lja. Glede substrata za gojenje se zgledujemo po 
sestavi tal v naravi. 

Blossfeldia liliputiana: najmanjši kaktus, ki v naravi 
doseže le 1cm premera. Raste v skalnih razpokah na 
meji med Bolivijo in Argentino. Vrsta je fiziološka 
posebnost, saj je z le 0,6 listnih rež/mm2 skoraj asto-
matna – to je hkrati najmanjše število listnih rež pri 
katerikoli kopenski avtotrofni vaskularni rastlini. V 
nasprotju z drugimi kaktusi ta nima debele kutikule, 
kar mu omogoča, da ob sušnem stresu v enem letu 
izgubi do 80 % telesne mase. V takem stanju lahko 
preživi vsaj še dodatno leto suše, zato lahko tudi 
rečemo, da je vrsta poikilohidrična, kot so na primer 
nekateri mahovi in lišaji.1 

Zaradi počasne rasti in občutljivosti se jih v kulturi 
pogosto cepi na bolj odporne podlage. Take rastline 
zrastejo tudi precej večje kot tiste v naravi. 

 

Blossfeldia liliputiana 
1
Barthlott, W. and Porembski, St. (1996), Ecology and Morphology 

of Blossfeldia liliputana(Cactaceae): a Poikilohydric and almost Astomate 
Succulent. Botanica Acta, 109: 161–166. doi: 10.1111/j.1438-
8677.1996.tb00556.x 

Echinocereus triglochidiatus: kompleks mnogih 
podvrst, ki rastejo na jugu ZDA in delno še v Mehi-
ki. Večina je pri nas tudi prezimnih, zato se jih da 
skozi celo leto gojiti v skalnjakih. Cvetovi so prila-
gojeni za privabljanje kolibrijev, ki so njihovi glav-
ni opraševalci. Na slikah vidimo isto rastlino pozimi 
in poleti.  

Echinocereus triglochidiatus (poletje) 

Echinocereus triglochidiatus (zima) 

 

Lobivia wrightiana v. winteriana: miniaturna rastli-
na iz Peruja, kjer jo najdemo na nadmorski višini 
približno 3000 m. Rod Lobivia je znan po tem, da 
večina predstavnikov pogosto in bujno cveti. To so 
hvaležne rastline, ki uspevajo že ob minimalni oskr-
bi.  

Maihuenia patagonica: skupaj z Maihuenia poep-
pigii tvori poddružino Maihuenioideae, ki je naj-
manjša in ena izmed najbolj bazalnih znotraj druži-
ne Cactaceae. Ima velik areal razširjenosti, najdemo 
jo v argentinskih in čilskih Andih. Dobro prenašajo 
tudi nizke temperature in vlago, zaradi česar so ide-
alni za skalnjake. V lončkih rastejo le zelo počasi in 
redko cvetijo.  
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Lobivia wrightiana v. winteriana 

Maihuenia patagonica 

Astrophytum capricorne v. aureum x asterias: med 
križanci različnih vrst se včasih pojavijo tudi kakšni 
z napako - so na primer delno ali popolnoma brez 
klorofila. Taki sejančki ne preživijo, ker niso zmož-
ni fotosinteze. Rastlina na sliki je bila kmalu po ka-
litvi cepljena na Myrtillocactus geometrizans, ki jo 
preživlja s fotosintati in vodo. 

Astrophytum capricorne v. aureum x asterias 

Terenski vikend v Prekmurju 

Ana Špilak 

Fotografije: Matej Domevščik 

Prvi letošnji terenski vikend Društva študentov bio-
logije je potekal v Prekmurju od 27. 3. do 29. 3. 
2015. Nastanjeni smo bili v Osnovni šoli Puconci 
(hvala!). V njihovi manjši telovadnici smo si uredili 
prav čedno terensko kuhinjo. 

Na terenskem vikendu so sodelovale skupine za 
dvoživke (mentorica: dr. Špela Gorički, doktor bioz-
nanosti), netopirje (mentor: Jaka Kregar) in šakale 
(mentor: Sebastijan Lamut, dipl. biol., UN). Teren-
ski dan je tipično potekal od jutra do večera, skupi-
na za šakale, ki je terenila predvsem ponoči pa nam 
je v soboto prijazno pripravila večerjo. V petek in 
soboto zvečer smo se udeležili tudi prenašanja dvo-
živk čez cesto (Petanjci, Ledavsko jezero in Pod-
grad). Skupno smo prenesli več kot 400 dvoživk! 
Večinoma navadne krastače (Bufo bufo), pa tudi 
navadnega pupka (Lissotriton vulgaris), velikega 
pupka (Triturus carnifex) in zelene žabe 
(Pelophylax sp.). Še posebno smo se razveselili pa-
rov krastač v ampleksusu.  

Skupina za netopirje je našla 6 vrst: mali podkov-
njak (Rhinolophus hipposideros), veliki podkovnjak 
(Rhinolophus ferrumequinum), navadni netopir 
(Myotis myotis), dolgokrili netopir (Miniopterus 
schreibersii), mali netopir (Pipistrellus pipistrellus) 
in širokouhi netopir (Barbastella barbastellus). Upo-
rabili so dve metodi: lov z mrežo in poslušanje z 
ultrazvočnimi detektorji. Netopirski teren se je začel 
na Gradu na Goričkem, kjer smo po začetnih teža-
vah in lomljenju ključavnice končno prispeli v graj-
sko klet. Pot nas je nato vodila po različnih zvoni-
kih, vendar je bil rezultat našega dela prav žalosten. 
Zaradi zamreženih cerkvenih zvonikov smo našli 
veliko manj netopirjev kot v prejšnjih letih. 

Skupini za dvoživke se je v soboto zjutraj pridružilo 
nekaj nadobudnih učencev OŠ Puconci z učiteljico. 
Potepali so se v Petanjcih in v bližini reke Mure pri 
Krogu. Opazili so vrste: nižinski urh (Bombina 
bombina), sekulja (Rana temporaria), rosnica 
(Rana dalmatina), navadna krastača (Bufo bufo), 
veliki pupek (Triturus carnifex), navadni pupek 
(Lissotriton vulgaris), največje veselje pa je prineslo 
odkritje plavčka (Rana arvalis). Vzorčenje je pote-
kalo z rokami in z vodnimi mrežami.  

Šakali. Iskali so jih z avdio-playback metodo. To je 
metoda, pri kateri se predvaja oglašanje živali in 
nato čaka na njihov odziv. Iskali so tudi sledi v blatu 
ter preiskali območje, kjer so bili pred kratkim opa-
ženi. Testirali so tudi metodo zaznave, pri tem so 
poslušalci razporejeni in različno oddaljeni med se-
boj – princip trigonometrije.  
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Na žalost skupina ni našla šakalov, čeprav je znano, 
da so šakali v Prekmurju že dalj časa prisotni. Raz-
logov za to pa je lahko več. Eden izmed razlogov je 
verjetno to, da so gostote v Sloveniji še vedno majh-
ne, zato je možno, da se šakali ne odzovejo. Nagaja-
lo pa je tudi vreme, predvsem močan veter je močno 
zmanjšal  možnosti, da bi slišali šakale, čeprav so se 
slednji mogoče oglašali.  

V nedeljo zjutraj smo se odpravili na dodaten, orni-
tološki teren. Strokovno nas je vodil Gregor Do-
manjko (uni. dipl. inž. gozd.). Obiskali smo Sobo-
ško kamešnico, kjer smo opazovali predvsem vodne 
vrste.  

 

Še enkrat bi se posebej rada zahvalila vsem mentor-
jem, osebju na OŠ Puconci, Gregorju Domanjku.in 
vsem udeležencem, ki so omogočili, da je bil ta vi-
kend uspešen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tam spodaj—Avstralija 

Maja Ferle 

Potovanja, ki je bilo načrtovano že dve leti pred od-
hodom, sem se veselila že od takrat, ko sem prvič 
zaslišala vprašanje: »Maja, bi šla v Avstralijo?« Do 
takrat je bila dežela tam spodaj le pravljica. Uspe-
šno opraviti maturo, se vpisati na faks in seveda 
zbrati dovolj točk za vpis – ob vsem tem se je misel 
na to, kakšna izkušnja me čaka po zaključku srednje 
šole, oddaljila. A ob koncu julija se je pravljica ure-
sničila. Bilo nas je deset. Polovica jih je odhajala na 
kongres, polovica nas je bilo le spremljevalcev in 
dopustnikov. Vsi pa smo se veselili sanjske destina-
cije. 

15.780 kilometrov = 18 ur letenja 

Enomesečno potovanje se je začelo s prihodom na 
italijansko letališče Marco Polo. Tam smo se vkrcali 
na letalo za Dubaj. Nič kaj prijetno ni bilo sedeti 
zraven gospoda, ki je hotel spati in se je vsakič, ko 
ga je stevardesa zbudila za obrok, začel jeziti nanjo 
in na vse okoli sebe. A tistih šest ur je hitro minilo 
in prispeli smo v Dubaj. Na žalost nismo imeli časa 
za ogled mesta, a že samo letališče je bilo dokaz, da 
so Združeni arabski emirati ena od najbogatejših 
držav na svetu. Hodili smo mimo trgovin najdražjih 
blagovnih znamk, povsod so bili nameščeni oblazi-
njeni ležalniki, kjer si, čakajoč na svoj let, lahko v 
miru zaspal, pa avtobusi, ki so nas pripeljali do na-
šega letala (vožnja je trajala vsaj petnajst minut). 
Vse to pa je spremljala vročina kar 35 °C – in to 
sredi noči! Let iz Dubaja do avstralskega mesta 
Adelajda se je nekoliko vlekel, a je bilo vredno potr-
peti. 

Adelaide in Kangaroo Island 

Prvi teden v Avstraliji ni bil prav nič pregovorno 
avstralsko vroč. Avstralska zima na jugu celine je 
bila deževna in hladna. Kljub spremenljivemu vre-
menu smo si ogledali mesto, južnoavstralski muzej 
in seveda za bodočo študentko biologije najpo-
membnejše: živalski in botanični vrt. Kar težko se je 
bilo privaditi na to, da je bilo na drevesih več papa-
gajev kot vrabcev in vran. V spominu so mi še pose-
bej ostali »golobi z irokezo« ali čopasti golobi 
(Ocyphaps lophotes).  

Z domačinko Jenny smo se povzpeli na 727 metrov 
»visoko« goro Mount Lofty. Na poti smo videli več 
termitnjakov, zaman iskali koale in  našli za zimsko 
obdobje nepričakovanega kuščarja Trachydosaurus 
rugosus (»shingleback lizard«). V Adelajdi smo obi-
skali še Slovenski klub in večerjali z avstralskimi 
Slovenci, en dan pa smo namenili ogledu naravnega 
parka Cleland. Tam smo pestovali koale in se spre-
hajali med številnimi kenguruji, ki smo jih lahko 
hranili s posebnimi briketi, kupljenimi ob vhodu v 
park.  
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Hrane si je zaželel tudi dva metra visok emu, ki je s 
svojimi kremplji in velikostjo vzbujal strahospošto-
vanje. Vseeno pa sem zbrala pogum in mu ponudila 
priboljške, ki jih je hvaležno pozobal. 

Po zanimivem tednu v mestu smo s trajektom od-
pluli na Kangaroo Island. Med vožnjo sem od doma 
prejela veselo sporočilo, da sem sprejeta na študij 
biologije. Že samo ime za otok vam pove, kaj smo 
zagledali takoj, ko smo se v najetih avtomobilih od-
pravili do naših dveh majhnih, a prisrčnih lesenih 
apartmajev Sunset lodge in Banksia. Vozili smo v 
trdi temi in vsako minuto opazili vsaj en par svetle-
čih oči, ki nas je opazoval z roba ceste, ničkoliko-
krat pa smo morali vožnjo upočasniti in počakati, da 
so se trmasti kenguruji in druge nočne živali umak-
nili s ceste.  

Kangaroo Island, kenguru (Macropus fuliginosus 

fulinginosus) 

Zjutraj je bil pogled iz naših hišk veličasten: par 
kengurujev vrste »Kangaroo Island Kanga-
roo« (Macropus fuliginosus fulinginosus) se je držal 
za roke in se celo objemal. Kot zagrizena fotografi-
nja sem se v naglici oblekla in stekla v sicer deže-
ven dan in lovila v svoj objektiv prisrčne kenguruje 
med pašo. Čez dan smo si ogledali še Remarkable 

rocks, velike kamnite gmote iz granita, ki so jih dež, 
veter in morski prš spremenili v zanimive oblike 
oranžno-sivih barv, in Admiral's arch, kjer smo lah-
ko od daleč gledali tjulnje in njihove mladiče, ki so 
leno poležavali na skalah. Zvečer smo se odpravili 
na Koalji sprehod (Koala walk), kjer smo, visoko v 
krošnjah evkaliptusov, prvič zares lahko opazovali 
koale v divjini. Zadnje jutro na Kengurujevem oto-
ku, ki je bilo na srečo sončno, sem izrabila za razi-
skovanje in fotografiranje okolice. Našla sem v ce-
loti ohranjeno okostje valabija (Macropus eugenii). 
Kljub temu da je iz Avstralije prepovedan izvoz ras-
tlin in živali, sem shranila eno vretence in ga srečno 
prinesla domov. Čakala nas je vožnja po otoku in 
vrnitev na celino. Med vožnjo smo našteli kar se-
dem mavric (od tega dve dvojni) in se pomudili tudi 
pri kratkorilem kljunatem ježku (Tachyglossus 
aculeatus), ki se ni pustil motiti in je še naprej mar-
ljivo iskal hrano v zemlji. Pred odhodom na trajekt 
smo zavili še na lokalno pokopališče in že na prvem 
nagrobniku našli slovensko ime. 

Kratkorili kljunati ježek (Tachyglossus aculeatus) 

Great Ocean road in Melbourne 

Po vrnitvi na celino se je del skupine odpravil v 
Flinder's Ranges, najvišje gorovje v Južni Avstraliji. 
Naš del pa se je odločil za avtomobilsko vožnjo ob 
južnoavstralski obali od Adelajde in Warrnamboola  
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do Melbourna, dolgo slabih tisoč kilometrov. Pot z 
imenom Great Ocean road sem v šali poimenovala 
Not-so-Great Ocean road, predvsem zaradi dežja, ki 
nas je spremljal večino časa. Pripeljala nas je do 
znanega naravnega spomenika z imenom Dvanajst 
apostolov. To so kamniti stebri osamelci iz pešče-
njaka, ki nenavadno štrlijo iz morja. Na celem poto-
vanju po Avstraliji je bilo prav na tej točki največ 
turistov, več smo jih našteli le še ob Sydneyski ope-
ri. Pot nas je nato vodila skozi deževni gozd, kjer 
nas je GPS zavedel in smo skrenili z začrtane poti. 
Še dobro, da nas je! Ko smo ugotovili, da smo zašli, 
in se začeli vračati, smo le nekaj metrov nad cesto 
opazili koalo, ki se je pozibavala na evkaliptusu in 
se hranila z listjem. Seveda smo se ustavili in opa-
zovali prikupnega vrečarja, ki se ni pustil motiti. 
Koalo v divjini smo spremljali res čisto od blizu. 

Po dveh dneh smo prispeli v veliko mesto Melbour-
ne. Sprehajanja med modernimi nebotičniki smo se 
hitro naveličali in mir poiskali v botaničnem vrtu.  

Koala (Phascolarctos cinereus) 

Cairns in Port Douglas 

Iz Melbourna smo odleteli na avstralski sever. V 
Cairnsu nas je že čakala skupina, ki je sem prišla iz 
Flinder's Ranges. Prišli smo do točke na našem po-
tovanju, kjer smo se najbolj približali ekvatorju, za-
to se je tu avstralska zima prelevila v vroče in vlaž-

no poletje. Z najetim kombijem smo se odpeljali do 
naših apartmajev v Port Douglasu. V trenutku, ko 
sem izstopila, sem že zagledala zelenega pajka ska-
kača (Mopsus mormon), enega izmed največjih 
avstralskih skakačev (meril je slabe 3 cm). Že prvi 
trenutek je napovedal, da bo zadnji del potovanja raj 
za biologa. In res je bilo tako. Na peščeni plaži je 
bilo nešteto majhnih rakovic z angleškim imenom 
»sand bubbler crab«, ki v mivko vrtajo luknjice in 
jo pri tem filtrirajo, zato je bila plaža posuta z nešte-
to prefiltriranimi peščenimi kroglicami. S sprehoda 
po plaži smo se vrnili ob mraku in začudeno opazo-
vali jate črnih ptic, ki so vsaj pol ure nepretrgoma 
letale po nebu. Kmalu smo ugotovili, da to niso pti-
ce, ampak netopirji. Domačin nas je poučil, da so to 
orjaški netopirji (fruit bats), ki odhajajo na hranjenje 
in sadjarjem povzročajo veliko škodo. Med opazo-
vanjem njihovega leta sem opazila, da je luna ne-
kam čudno obrnjena, tako kot da bi se smejala. Za 
Avstralce, ki živijo na južni polobli, ni to prav nič 
nenavadno, za nas, »severnjake«, pa je bilo tudi 
opazovanje smejoče se lune nadvse zanimivo. 

Port Douglas leži v neposredni bližini Velikega ko-
ralnega grebena, zato »snorklanja« res nismo smeli 
zamuditi. Že naslednji dan smo z ladjo obiskali tri 
lokacije na koralnem grebenu. Vodič nas je naučil 
osnov podvodnega sporazumevanja. Pokazal nam je 
tudi potapljaški znak za morskega psa, a na srečo 
nismo srečali nobenega. Videli smo nešteto pisanih 
rib, koral, med vožnjo po morju pa smo, za ta letni 
čas nenavadno, srečali 5 kitov grbavcev (Megaptera 
novaeangliae). Z izleta smo se vrnili več kot zado-
voljni. To pa ne bi mogla trditi za mojo mami. Ko je 
zvečer vstopila v apartma, ji je za vrat padel  manjši 
gekon in jozares prestrašil. Bili smo v tropih in lah-
ko bi naleteli tudi na kakšno strupeno žival. Gekon 
na srečo ni bil nevaren, prestrašil pa se je tudi sam 
in kot blisk zbežal pod strop. Le s težavo smo ga 
spravili nazaj v naravo. To pa še ni bilo konec dogo-
divščin za ta dan. Ker smo naslednje jutro že odha-
jali, sem začela z zlaganjem obleke v kovček. Kar 
naenkrat je iz mojega puloverja na tla zlezlo nekaj 
podobnega hrošču. Ko sem posvetila na to bitje, 
sem prepoznala ščurka, ki se je skril za omarico. V 
trenutku je švignil drugam. Nisem ga več našla. Ko 
pa sva se z mami odpravljali spat in je odgrnila pre-
vleko na postelji, jo je prav tisti ščurek pričakal v 
postelji. K sreči sva ga ujeli in odstranili. 

Zadnji dan na severu smo namenili obisku pravega 
deževnega gozda. V visokogorsko vasico Kuranda 
smo se peljali z »muzejskim« vlakom. Po obhodu 
kurandske tržnice smo se odpravili v gozd. Bila sem 
razočarana, pričakovala sem pravi deževni gozd, kot 
so obljubljali oglasi, ne pa gozda z  zabetoniranimi 
potmi in skoraj brez življenja. Vseeno sem uspela 
fotografirati enega od lepših pajkov (Gasteracantha 

fornicata) in metulja (Delias harpalyce).  
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Gasteracantha fornicata  

Zvečer smo iz Cairnsa poleteli do Sydneya. To je bil 
zadnji postanek na našem potovanju. Še ogled 
Sydneyske opere, ki obvezno sodi v vsak avstralski 
potovalni paket. Pot iz sydneyskega letališča do ho-
tela je bila prav adrenalinska. Transferja Ker je 
nismo pravočasno načrtovali, smo si morali poiskati 
prevoz v poznih večernih urah. Do nas je pristopil 
gospod arabskega videza in nas, s še nekaj drugimi 
turisti, povabil v svoj kombi. Zdelo se nam je sum-
ljivo, da kombi ni imel nikakršne oznake za taksi ali 
imena prevoznega podjetja, zato nismo vedeli, ali 
bomo tisto noč prispeli do našega hotela. A skrb je 
bila odveč. Do hotela smo se pripeljali varno in brez 
zapletov. Naslednje jutro smo se sprehodili skozi 
botanični vrt do Sydneyske opere in nadaljevali z 
ogledom mesta. Tudi moj glasbeni okus je prišel na 
svoj račun. Obiskala sem Hardrock cafe, si kupila 
majico in poklepetala s simpatično prodajalko, ki je 
zatrjevala, da si je Slovenijo ogledala s programom 
Google Maps. V Sydneyu smo si ogledali še 
sydneyski akvarij in končno videli morske pse in 
tudi kljunaša (Ornithorhynchus anatinus), ki ga v 
naravnem okolju žal nismo srečali. Naše potovanje 
se je tako približevalo koncu. Z nešteto zanimivimi 
dogodivščinami in lepimi spomini smo iz 
»strupene« Avstralije odleteli živi, zdravi in nadvse 
zadovoljni. Zaradi svoje drugačnosti je Avstralija 
vsekakor vredna obiska. Upam, da se vidiva še kdaj.  

Buenos Aires in skrite lepote 

Ivana Gantar 

Lansko poletje sem dva tedna preživela v zimski 
Argentini. Medtem ko smo v Sloveniji navajeni na 
meglene depresivne zime, so dnevi v Argentini 
večinoma sončni, s kratkimi in močnimi nalivi.  Tja 
sem šla v sklopu projekta mladinske organizacije 
Brez izgovora Slovenija skupaj z aktivistom Žanom. 
Najino potovanje je bilo sestavljeno tako, da sva 
nekaj dni preživela v Buenos Airesu in potem še 
preostanek v Cordobi kot udeleženca na projektu 
Sustainaware. 

Najbolj zanimive so dogodivščine iz Buena. V treh 
dneh sva si ogledala vse znamenitosti in najbolj po-
membne točke mesta. Videla sva vse, od narodnih 
galerij, La Boce in najboljše stake restavracije v me-
stu do ogromnih parkov in neskončnega marketa. Za 
razliko od mnogih turistov sva se premikala naokoli 
na lastnih nogah. Škoda, da nismo imeli s sabo me-
rilca korakov ali česa podobnega, da bi dejansko 
lahko videla, koliko kilometrov sva v resnici naredi-
la. Četrti dan sva se odločila, da za razliko od osta-
lih dni ne bova veliko hodila. Odpravila sva se k 
vodi, ker sva si želela počitka na plaži. Smer sva 
poznala, nisva pa vedela, kaj bova našla, ko prideva 
tja. Izkazalo se je, da sva naletela na naravni rezer-
vat "Reserva Ecologica Costanera Sur" in seveda 
tudi celega prehodila. Videla sva nekaj zanimivih 
vrst ptic in cvetočih rastlinic. 

 Delias harpalyce 
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Peru in Bolivija 

Nejc Draganjec 

»Please sign here. What is your shoe size?« so bile 
prve besede,ki sva jih slišala od lastnika podjetja po 
pozdravih, ko sva vstopila skozi vrata urada? pisar-
ne?  v eni izmed  uličic glavnega trga Cusca v Peru-
ju. Preusmerjanje pozornosti je bilo preveč očitno, 
da se ne bi radovednosti pridružila še previdnost, in 
tako obrnem list ter preberem: “Release of responsi-
bility in case of injury or death”. Mislim si, kar bo 
pa bo, odprava v Amazonski pragozd je del razloga, 
da sva tukaj, a vprašati vseeno ni greh in tako po-
skusim svojo srečo: “Excuse me, how often do 
things go wrong?” Presenetljivo je bil g. Huaman 
precej zgovoren in pove, da so nesreče sicer redke, a 
se dogajajo. Piki, ugrizi, okvare pa tudi napadi  
divjih plemen. Pove tudi, da bo najino odpravo pre-
vzel njegov nečak g. Rive. Oba sta  domorodca, v 
Amazoniji sta rojena in tu sta tudi odraščala. Malo 
se namrdneva, saj sva pričakovala vodenje vodiča 
slavnega National Geographica, a takrat nisva vede-
la, da bo nekaj dni kasneje ravno naša odprava reše-
vala iz težav njegovo ... 
 
Ekspedicijo začnemo naslednji dan, tako kot je to v 
navadi, še pred sončnim vzhodom. Ravno prav za 
ponočnjaka, katerega notranja ura še vedno ni pre-
skočila tistih 7 časovnih pasov. Ker sem organizira-
nje potovanja prepustil drugim, nisem vedel, kaj vse 
si bomo ogledali, in zato me je za vsakim ovinkom 
prašne makadamske ceste čakalo presenečenje. 
Sončni vzhod nas je tako ulovil pri pomembnem 
predinkovskem arheološkem najdbišču na vrhu 
3000 m visoke gore. Ninamarka, kar po naše pome-
ni Ognjena vas, je skupek 30 »chullp« oz. pogrebnih 
stolpov ljudstva Ayamara. Ko smo jih opazovali, 
kako se kopajo v žarkih oranžnega vzhajajočega 
sonca, smo se vsi strinjali, da je Ognjena vas nadvse 
ustrezno ime. 

 
Pot smo nadaljevali do mesta Paucartambo, kjer 
smo videli, da so priprave na prihajajoči festival v 
polnem teku. Ob hitrem sprehodu po mestu smo 
opazovali trume okoliških plemen, ki se stekajo v 

festivalno mesto, povorke in godbe na pihala, nato 
pa smo se pred vrvežem raje zatekli v gostilno v 
upanju na krepčilen zajtrk. Sveža kri, razlita po dvo-
rišču, ki je pričala o nedavnih kolinah, je bila žal 
lažna reklama dobrega zajtrka. V trenutku, ko smo 
vstopili skozi vrata, je namreč vse čute prevzel nev-
zdržen smrad po kurilnem olju ali pa morda po di-
zelskem gorivu ... Kurilno olje ali nafta sta namreč 
odlično zaščitno sredstvo za les, ki drugače v trop-
skem podnebju ne zdrži prav dolgo, in ju tako iznaj-
dljivi domačini s pridom uporabljajo za premazova-
nje vsega lesenega. Očitno tudi v zaprtih prostorih, 
kjer pa žal ni deloval odlično le na odganjanje vlage 
in škodljivcev, ampak tudi na lačne turiste. Po 10 
minutah smo prostor morali zapustiti - siti ali lačni. 
Nič ne de, v odpravi smo imeli tudi lastnega kuhar-
ja, ki je obljubil, da bo rešil situacijo, ko najdemo 
svoje mesto v Amazoniji, vredno njegove etnične 

kuhinje. 
 
Po nekaj urah drvenja po makadamskih cestah z ne-
preglednimi ovinki in nezaščitenimi več 100-
metrskimi klifi, smo prispeli do kontrolne točke in 
vstopa v nacionalni park Manu. Rive, vodič, s kate-
rim smo se do tedaj že dodobra spoznali, se je ozna-
ke, na kateri je pisalo Manu, še posebno razveselil. 
Kot je razložil, je bil to po več mesecih odsotnosti 
zanj končno povratek domov. Domorodec, Indija-
nec, se je rodil in odraščal v amazonski vasici zno-
traj parka Manu. Kot biologa me je Rive navdušil 
do te mere, da sem večkrat ostal brez besed in sem 
samo osuplo opazoval, kako neverjetno je povezan z 
okolico, v kateri je odraščal: med prevozom je s 
prostim očesom opazil živali, za katere sva midva, 
Evropejca, rabila pomoč celo ob postavitvi daljno-
gledov, ali pa ko je kakšno žival kar priklical z opo-
našanjem – takrat sva se počutila kot bi bila sredi 
National Geographic dokumentarca. Občutek je re-
snično nadrealističen. Rive je bil zelo zgovoren tudi 
ob mojih bolj socialno- političnih vprašanjih o pro-
blemih, ki so se šele pred kratkim začeli prebijati 
izpod zavetja amazonskih krošenj na svetovno me-
dijsko raven. Koka je vseprisotna družbena os v Pe-
ruju in Boliviji. Sama rastlina in izdelki iz nje so 
gibalo druženja, podobno, a veliko bolj kot je pri 
nas kava.  



Potujemo 

26  

Kokine liste si plemena izmenjujejo v prijazen po-
zdrav, prav tako kot se mi vljudnostno pozdravimo z 
»dober dan«. Čaj, bomboni in drugi izdelki so na 
razpolago na vsakem koraku. Koka je v vrtcih in 
šolah zaradi svoje velike vsebnosti kalcija in vitami-
nov celo nadomestila mleko v šolskih malicah. Žal 
se koki v Amazoniji pridruži tudi njen derivat koka-
in … Rive naju je opozoril, da bomo ta dan potovali 
tudi čez znano kartelno območje in da se bomo sre-
čali z mnogimi pridelovalci in predelovalci koke. 
On jih seveda pozna … Toda ni nama treba skrbeti, 
ker jih turisti ne zanimajo. 

Mi o koki, koka izza ovinka. Prvo noč smo prespali 
na plantaži koke. Ob slavnostni večerji smo koko 
tudi žvečili, pili kokin čaj in poskusili kokino pivo, 
ki sva ga pritovorila še iz Cusca. Kot je ob večerji 
pojasnil Rive, so od kartelov mnogo večji problem 
Amazonije nelegalni gozdarji. Le-ti nasilno uveljav-
ljajo svoje interese in pogosto prihaja do trenj z lo-
kalnimi plemeni. Mnogo teh  nima vzpostavljenega 
stika z zunanjim svetom  in ravno kakšno leto nazaj 
se je »med dvema mlinskima kamnoma« znašla od-
prava znanstvenikov, v kateri je eden izmed njih  
podlegel puščici, ki je bila namenjena ilegalnemu 
izsekovalcu pragozda. Rive naju je opozoril, če vidi-
va kogarkoli, ki nosi lok in opreza iz varne razdalje 
ali pa morda ni oblečen, kot bi od zahodnjaka priča-
kovali, da se ne približujeva, ga ne ogovarjava in ne 
poskušava stopiti z njim v stik. Seveda mu ni bilo 
treba reči dvakrat, tako zaradi naše varnosti, kot tudi 
zaradi njihovega zdravja. 
 

Zjutraj smo vstali pred sončnim vzhodom in se od-
pravili na fotolov nacionalne ptice Peruja - Rupicola 
peruvianus. Med spustom iz oblačnega gozda do 
zadnje postojanke civilizacije smo imeli še številne 
priložnosti opazovanja flore in favne.  
 
Kričači (Alouatta sp.), kapucinke (Cebinae), mrav-
ljinčarji (Myrmecophaga tridactyla), kapibare 
(Hydrochoerus hydrochaeris), nešteto tropskih ptic 
in na vsakem koraku rastline, ki sva jih do sedaj vi-
dela le kot okrasne sobne lončnice. Še posebno je v 
spominu ostalo rastišče ducatov orhidej, po informa-
cijah Riveja so mnoge od njih znanosti še neznane. 
Odkrili smo tudi najbolj zapeljivo izmed vseh rastlin 
– Psychotria elata. Ob pogledu na dehteče rdeče 
cvetove je bilo očitno, zakaj si je prislužila angleško 
ime »hooker lips«. Na obrežju reke Madre de Dios 
smo poskrbeli še za zadnje zaloge, nato pa odpravo 
preselili iz kombija v dolge čolne, pomahali civili-
zaciji v slovo in s polno močjo zapluli v srce Ama-
zonije. Pred nami je bila dolga plovba ... 

Ko smo drveli po reki, so mi misli pogosto uhajale k 
naravoslovnim serijam, še posebno pa so mi v spo-
minu odzvanjale amazonske dogodivščine Jeremy 
Wade-a iz serije »River monsters«. Spraševal sem 
se, kaj vse se skriva v teh kalnih, tako zelo redko 
obiskanih vodah ... Gromozanske pirarare 
(Phractocephalus hemioliopterus), jate piranj vseh 
vrst in predvsem srebrna piranja (Pygocentrus nat-
tereri), gigantske arapaime (Arapaima gigas), ki 
zrastejo preko 4,5 metrov in pa seveda kajmani, 
anakonde in rečni delfini. Žal (ali k sreči) smo v vo-
di videli le kajmane, vseeno pa nam je množica 
obrežnih živali zato toliko bolj krajšala pot do naše-
ga tabora v Amazoniji.  
 
Po namestitvi v taboru z milijon zvezdicami smo se 
z Rivejem odpravili na prvi pohod po Amazoniji. 
Pričakovali smo, da se bo pohod iz popoldanskega 
prelevil v nočnega, in tako smo si izbrali smer, ki je 
vodila v sekundarni pragozd. Značilnost naravnega 
sekundarnega pragozda je nizka vsebnost hranil v 
zemlji, zaradi česar se razvije posebna flora, in tudi 
značilna favna.  
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Pričakovali smo kače, kapibare, kajmane in si želeli 
videti tudi  kakšnega večjega sesalca. Zelo nerealni 
upi, da bi srečali  jaguarja (Panthera onca) se sicer 
niso izpolnili, smo se pa med odpravo srečali z nad-
vse redkim amazonskim tapirjem (Tapirus ter-
restris). Vrhunecnašega popotovanja je bil trenutek, 
ko smo izpod gostih krošenj sredi noči stopili na 
obrežje reke. Razgled na naravno jasno nočno nebo 
nama je vzel sapo in v trenutku sva obstala kot vko-
pana. Resnično nimam besed, s katerimi bi lahko 
videno sploh opisal. Ne govorim samo o naši doma-
či mlečni cesti. Vidne so tudi druge galaksije in glo-
boki Messierjevi objekti, kot na primer pisane 
meglice več 1000 svetlobnih let daleč. Večina razvi-
tega sveta niti ne pogreša naravnega nočnega neba, 
ker sploh ne ve, kaj smo z neodgovorno in razsipno 
razsvetljavo izgubili. Kakšna nepopisna izguba … 
 
Ob povratku se je izkazal tudi kuhar, ki nas je priča-
kal z okusno in krepčilno večerjo. Hitro smo poje-
dli, naredili nadaljnje načrte, nato pa pričeli s še 
enim nočnim pohodom. Tokrat v primarni pragozd, 
za katerega so značilne žabe podrevnice 
(Dendrobatidae). Strupeni in izredno nevarni sloves 
nama je bil seveda znan, na brezupno situacijo sredi 
Amazonije, če ravnamo nespametno, pa naju je opo-
zoril tudi Rive. Toda radovednost in fotografske 
želje so bile močnejše. Žal pa tokrat sreča ni bila na 
naši strani in podrevnice so ostale skrite našim rado-
vednim pogledom. Morda pa sva bila še vedno pre-
vzeta od šoka naravno temnega nočnega neba. Kot 
sva bila sedaj že navajena, smo tudi naslednji dan 
pričeli mnogo pred sončnim vzhodom. Odpravo 
smo namreč zaključili s sončnim vzhodom pod gli-
nenimi klifi, do katerih se zgrinjajo jate ar (Arinae) 

in ostale papige vseh vrst. Spanca res ni nihče po-
grešal. Ko so se nas papige naveličale in zaključile 
svoj družabni dogodek, smo se nazaj proti civiliza-
ciji odpravili tudi mi. Po že znani poti večurne plov-
be po reki, s preskokom v kombi in nadaljevanjem 
po gorskih makadamskih stezicah z nepreglednimi 
ovinki in nezaščitenimi več stometrskimi klifi. In 
ravno za enim izmed teh nepreglednih ovinkov nas 
je pričakalo še zadnje presenečenje na tej poti. Obu-
pana ekspedicija g. Huamana, lastnika podjetja, ki 
sva ga spoznala pred 4 dnevi. Pokvarilo se jim je 
vozilo in obtičali so sredi ničesar, brez možnosti 
zunanje pomoči. Seveda smo jim z veseljem poma-
gali, voznika smo pustili pri pokvarjenem kombiju 
za varovanje le-tega, na svoj krov pa vzeli še ostale 
člane odprave. 
 
Pika na i je bil še vrhunec festivala v mestu Paucar-
tambo, za katerega so se priprave pričele že pred  
dnevi, ko smo bili še na poti v drugo smer. Festival 
Dia del Carmen (festival, posvečen Mariji) je eden 
največjih družabnih dogodkov te odročne regije Pe-
ruja, ki ga izkoristi celotni širši okoliš za druženje in 
zabavo, ki trajata kar 4 dni. Izkoristijo pa ga tudi 
otroci iz prehodnih vasi, skozi katere potekajo ceste, 
na katerih je teh nekaj dni močno povečan promet. 
»Nepojasnjeno« se namreč na teh cestah pojavijo 
skalnate zapore, ki pa so jih v zameno za manjše 
plačilo seveda pripravljeni umakniti. Mi smo to 
sprejeli kot del čara Južne Amerike ter zadovoljni in 
polni novih vtisov počasi napredovali od zapore do 
zapore proti domu.  
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Zakaj je apolitičnost za biologa              

nedopustna? 

Manca Velkavrh 

Zelo pogost in zanimiv pojav med biologi je življe-
nje v mehurčku. Ali gre za življenje v mehurčku z 
encimi, geni in proteini ali za mehurček z velikimi 
zvermi, žuželkami in kosmatinčki – ni važno, me-
hurček je mehurček. Med naravoslovci je namreč 
zavračanje vsega, povezanega z družbo, zelo pogo-
sto. Kot da bi hoteli svetu dati vedeti, da je izjemno 
grd in umazan, da se mi tega zavedamo in ga zato 
ignoriramo. Ampak ravno s to ignoranco dajemo 
svetu še več priložnosti za to, da je umazan in grd. 
Primeri? 

Adijo, kosec, škurh in barjanski okarček! 

Za Naturo 2000 je slišal že vsak biolog Biotehniške 
fakultete, kljub temu da gre za politično grajeno 
omrežje. Natura 2000 je zanimiva zaradi biotske 
pestrosti, zaradi vsega, kar se nahaja na teh ozemljih 
in kar sodi v biološke mehurčke. Pa vendar grožnje 
temu omrežju predstavljajo stvari izven mehurčka – 
imenujejo se lobiji in kapital. Ta del je biologom v 
večini popolnoma nezanimiv in brezvezen. Pa ven-
dar je ravno kapital tisti, ki so ga zasrbeli prsti za 
gradnjo avtoceste skozi Škofljico. Se strinjam, da so 
gneče, ki tam nastajajo, obupne, vendar se kar po-
zablja, da sta na voljo (vsaj) dve različici poteka av-
toceste. Seveda je najcenejša različica tista, ki pelje 
čez ozemlje kosca (pa verjetno ne gre samo zanj), in 
ta je bila največkrat omenjena v medijih. Samo grdo 
gledanje televizijskega zaslona žal ni pomagalo pro-
ti gradnji te avtoceste – pomagala je prijava na 
evropsko komisijo. Kosca je na koncu rešila politi-
ka. 

Podobno je s kmetijskimi subvencijami. Oziroma 
malce drugače. Začel se je izvajati prenovljen Pro-
gram razvoja podeželja (PRP), ki vključuje ogrom-
no okoljevarstvenih subvencij, le da so te okoljevar-
stvene subvencije nekako ... vse prej kot okoljevar-
stvene. Kmet bo za košenje travnika julija dobil več 
denarja, kot če bi s košnjo počakal do avgusta.  – 
Kdo bo kosil avgusta? Adijo, kosec in škurh (ki 
gnezdi v Sloveniji samo na Ljubljanskem Barju, ki 
je zdaj bolj podobno koruzni njivi kot močvari)! 
Subvencije za koruzo ostajajo najvišje – ko umre 
tisti stari kmet, ki se mu s papirologijo ne da ukvar-
jati, umre še zadnji barjanski okarček. Naslednjik 
ostarelega kmeta bo najverjetneje travnik preoral v 
še eno koruzno njivo, ali pa bo njiva pšenice – kdo 
ve. Mogoče intenzivni travnik brez mejic za repalj-
ščico, ki je samo ena od mnogih travniških ptic v 
skokovitem upadu. Ah, ne ... »Politika je nezanimi-
va.« 

 

 

 

»Privatizacija se me ne tiče« 

»Privatizacija gor, dol – ne vem, zakaj je prodajanje 
podjetij slabo, in me to ne zanima, zato tudi ne na-
meravam poslušati o tem.« Pa si mogoče slišal/a, da 
bodo s privatizacijo Telekoma Nemčiji prodali tudi 
Sečoveljske soline? Ja, razlog je v tem, »da bi iz-
vzemanje solin iz tega postopka zadevo zavlačeva-
lo.« In kje so biologi, ki bi protestirali proti prodaji 
okoljevarstveno pomembnega območja? NIKJER. 
Verjetno smo takrat pili pivo in se pogovarjali o 
tem, kdo je videl več vrst kač na zadnjem taboru. 

Adijo izleti na slovensko Obalo! 

Italija že leta pritiska z gradnjo plinskega terminala 
v Tržaškem zalivu, zdaj pa bodo še Hrvati začeli 
črpati nafto v Jadranu. Adijo, kopanje v Piranskem 
zalivu – na počitnice bomo hodili kar v Tunizijo s 
cenovno čim bolj ugodnimi ponudbami preko agen-
cij. Sicer imamo ravno dobre raziskave na vranjeku 
in »slovenskih« delfinih, ampak »politika me ne 
zanima«. Delfine bom rešil/a z gledanjem morja 
skozi daljnogled. 

ZDA bo v EU prinesla svoje standarde 
(kozmetike, hrane, industrije, ... ) – preko tajnih 
sporazumov 

»Pa naj se ta politična banda pogovarja za zaprtimi 
vrati – to itak kar naprej počnejo. Koga briga, če to 
pomeni, da bomo imeli v Evropi ameriške standarde 
prehrane (GSO, več dovoljenih strupov v kmetijstvu 
in kozmetiki, izvzemanje rejnih živali iz zakonov za 
dobrobit živali, ... ), nafto ameriških rafinerij 
(pridobljeno iz katranskega peska), liberalizacijo 
trgov in posledično upad javnih storitev (plačljiv 
študij, drag prevoz, plačilni zdravstveni sistem), da 
bodo lahko tuji vlagatelji preko ISDS tožili državo, 
ker jih z okoljsko in socialno zakonodajo ovira pri 
zaslužku, in podobne zadeve? Pa to se mene ne 
tiče!« 

Znanost – gonilo družbe ali poraba denarja? 

V še eni krizi kapitalizma, kjer so krize pač del 
sistema, se kar naprej pojavljajo pogovori o »vitki« 
državi. O tem, kako je potrebno varčevati. Znižati 
moramo stroške tam, kjer lahko. Zato zdaj varčuje-
mo v šolstvu, znanosti, javnem zdravstvu in ostalih 
javnih storitvah, z raznimi subvencijami za revnejše, 
ipd. Očitno so to tista področja, ki družbeno niso 
pomembna. Ali? Res hočeš živeti v družbi, kjer je 
potrebno varčevati pri izobraževanju, znanosti in 
sociali, ker so bančniki ravnali objestno? Ampak ne, 
» kaj to mene briga, znanost se me ne tiče, javno 
šolstvo tudi ne. Da družba podpira bogate in vzema 
nizkemu in srednjemu sloju – to je družboslovna 
reč, jaz pa sem naravoslovec, biolog.« 
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Pogosto našteti izgovori za politično neudejstvova-
nje: 

»Škoda mojega časa za politiko.« – Ravno preko 
politike se naredi največ odločitev, ki škodijo ali 
koristijo okolju in nam. 

»To me ne zanima.« »To ni moje področje.«  – Te 
res ne zanima, kako je označena tvoja hrana, kje se 
jo pridela, da ti bodo ukinili javni prevoz in da bo 
zobozdravnik plačljiv? Ali ne študiraš v javnem, 
dostopnem šolstvu in ne delaš preko študentske na-
potnice? Ker potem mogoče celo verjamem, da se te 
politika ne tiče. 

»Saj se nič ne da narediti.« - Študiraš biologijo – 
iščeš zdravilo za raka ali pa si želiš ohraniti vse dvo-
živke v Sloveniji s prenašanjem žab čez cesto. In 
potem praviš, da se nič ne da narediti? Odrekaš se 
najbolj sistematskemu (in sistemskemu) načinu var-
stva kvalitete življenja ljudi in varstvu narave, te 
primere rešuješ posamično in misliš, da bo svet zato 
lepši? Ne trdim, da je reševanje primera do primera 
vedno brezsmiselno – včasih gre celo za edino mož-
nost reševanja okolja in ljudi, vendar samo sistem-
sko reševanje zares spreminja prakse in s tem svet. 

»Nimam časa ... « - Aha, torej hočeš povedati, da je 
fotografiranje stenic, poslušanje ptic in petje v zboru 
pomembnejše od tega, da bodo padli prehrambeni 
standardi v Evropi, da se bo Slovenija pridružila 
Grčiji in da bodo lahko tuji investitorji tožili državo, 
ker ima okoljsko zakonodajo? Zanimivo, grem 
vprašat nezaposlene Grke, kako pogosto fotografira-
jo stenice, in Argentince, kako je imeti privatizirano 
vodo. – Seveda razumem, da si z delom preko na-
potnice zaslužiš za počitnice, ki so konec koncev 
pomembne že za to, da si lahko ostali del leta (tudi 
politično) aktivna/ven in da je kvaliteta prsti v goz-
du pomembna, vendar so prioritete pogosto drugač-
ne, kot si jih v vsakdanjem življenju predstavljamo. 
Mogoče je kdaj bolje iti na protest kot na teren – 
ena od teh dveh zadev bo že počakala dan ali dva.  

Da zdaj razčistimo. Vedno bodo težnje in želje po 
več zaslužka, manj omejitev s strani sociale in oko-
lja in več korupcije. Vedno. Ampak kadarkoli jim 
pustimo proste roke, to pomeni, da bomo mi tisti, ki 
bomo plačevali za to. In apolitičnost ne pomeni nič 
drugega, kot puščanje prostih rok kapitalu in pri-
vatnemu sektorju pri uničevanju močvirij, prodaji 
Sečoveljskih solin in zaščiti patentov ter spodbuja-
nju visokih cen zdravil, ki si jih marsikdo ne more 
privoščiti. 

Zbudi se, podpiši peticijo proti črpanju nafte v Ja-
dranu, protestiraj proti tajnim sporazumom (tudi v 
dežju) in povabi še prijatelje – itak se že pet let me-
niš z njimi za kavo. Svet okoli tebe se spreminja, 
spremeni ga še ti. Sistemsko, na boljše! ;) 

 

 

Renovacija DŠB sobice 2015 

Matej Domevščik 

V maju 2015 se je Društvo študentov biologije zmi-
galo pospravit pred svojim pragom. V naši mali so-
bici se skozi leto obrne veliko ljudi, krame, smeha, 
znoja, umazanih čevljev, zasušenih lončkov in še in 
še. Čistilna akcija vsake toliko je tako povsem na 
mestu, letos pa smo se odločili, da gremo še korak 
dlje. 

Glavno pisarno DŠB v velikosti 6,66 m2 (zanimiv 
slučaj) smo popolnoma spraznili in s sten odstranili 
plesen. Zakitali smo vse luknje in odstranili ostre 
robove in grbine, tako da so bile stene res gladke. 
Staro rumeno barvo je zamenjal Jupolov odtenek 
Lime Green, ki nam je zelo všeč, strop pa smo pre-
mazali z barvo Baby Blue.  

Kuhalni kotiček smo prestavili od računalnikov k 
omari, na novo kuhalno mizico, kjer je zdaj vse na 
kupu. 

Stara miza se v sobico ni več vrnila, nadomestila jo 
je nova lesena plošča od stene do stene in pripadajo-
či predalnik. Tako smo iz prejšnje mize za eno ose-
bo dobili delovno površino za dva ter kolena umak-
nili pod mizo in prihranili prostor. Poleg tega je no-
va oblazinjena klop nadomestila tri stole. 

Najbolj impozantna dela sobice sta zagotovo nasli-
kan logo in pasjeglavi udav na veji. S pomočjo od-
ličnih in talentiranih članov in članic DŠB smo nari-
sali logo društva na zadnjo steno z metodo projeci-
ranja in obrisovanja. Vejo z listi, ki izrašča iz edine 
omare v sobici, so narisale članice, pasjeglavi udav 
na veji pa je delo ilustratorke Eve Margon. 
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Posodobili smo si tudi nekaj tehnike z novim raču-
nalnikom, tipkovnicami ter lučjo. Vse troje je bilo v 
res slabem stanju, računalnik pa je bil celo nedelu-
joč. 

Sobico smo slavnostno otvorili v ponedeljek, 
9.3.2015. Upamo, da bo zdržala v čim lepšem stanju 
do naslednjega velikega slavja: 20-letnice obstoja 
društva v decembru 2016. 

Do takrat pa le pridite pogledat našo kačo Evo 
(poimenovana po avtorici), na kavo ali klepet v so-
bico. Vedno smo veseli novih članov, aktivnih in 
neaktivnih. 

Hvala vsem sodelujočim pri projektu, ovekovečili 
smo vas na spodnji levi steni za prihodnje generaci-
je (oz. dokler nas kdo ne prebarva). 

Obvezna primerjava– zgoraj pred, spodaj po obnovi 

Natečaj za najboljšo biološko                  
dogodivščino 

Revija Antirepresor je v aprilu 2015 objavila Nate-
čaj za najboljšo biološko dogodivščino. Izmed vseh 
prispelih del smo po dolgotrajnem posvetu izbrali 
zmagovalno zgodbo, ki si jo lahko preberete spodaj. 
V uredništvu upamo, da boste tudi naslednje leto 
naš nabiralnik tako polno zasuli s svojimi zanimivi-
mi biološkimi prigodami, kot ste ga letos ;).  

Vzgoja mladih biologinj 

Pripoved, ki sledi, je plod mojih »vzgojnih« let. Naj 
bo v navdih vsem mladim biologinjam, ki še niso 
prebudile nimfice v sebi, morda zanjo nikoli niso 
vedele ali pa so to dejstvo zanikale. Da bi videle, 
kar leži na dlani. Izkoristile ponujeno. Odvrgle tan-
čico sramežljivosti. Da bi se prepustile in uživale 
življenje takšno, kot je. In da noben dan ne bi bil 
več izgubljen.  

(Vsakršna podobnost z resničnimi osebami je zgolj 
naključna. Besedilo je namenoma napisano v obliki 
kratke zgodbe, da se bralka lažje vživi in ponotranji 
situacijo. Opisuje resignacijo razočarane mlade žen-
ske, ki se šele sčasoma sprijazni s svojo situacijo. 
Potem ko se zave vseh dražesti, ki so ji ponujene, pa 
se v polnosti razcveti in želi nadoknaditi vse zamu-
jeno. Priča boste preobrazbi mladega dekleta v odra-
slo žensko v jedrnati obliki in brez odvečnega bala-
sta). 

1. prolog 

V nekem trenutku, ko si že skoraj obupala, da bo 
minil še en dan, v katerem nisi pustila svoje sledi, 
nenadoma dobiš navdih, da bi širnemu občinstvu 
razkrila košček svojega srca. Nekako se je vendar 
treba zamotiti. Pristaviš lonček za kavico, najbrž že 
tretjo po vrsti, in se zadovoljno nasmehneš sama pri 
sebi, ko razmišljaš, kako bi bilo fino izobraziti mla-
da dekleta o tem, česar verjetno nikoli ne bodo sliša-
la na predavanjih. Ni minilo več kot teden dni, ko te 
je mlajša študentka v službi povsem samoumevno 
nagovarjala z »vi«, ti pa si se potem ves večer gle-
dala v odsevu okenske šipe, da bi ugotovila, ali re-
snično deluješ tako »zrelo«. Zakaj ne bi potemta-
kem napisala manjšega vodnika za vse svoje nasle-
dnice in pustila drobnega pečata, preden odideš v 
svet. Če bi kot mlada študentka tudi sama imela 
mentorico, bi lahko ta čas izkoristila mnogo bolje.   

2. doktorica z očali 

Spomladi 2009 ti je seveda povsem logično, da boš 
postala doktorica. Taka z očalci. V beli halji boš 
paradirala po hodnikih UKC-ja, s stetoskopom 
okrog vratu in rokami v žepih. Cele dneve boš pre-
sedela pred knjigami, že vnaprej si si ogledala tudi 
nekaj najbolj ogabnih medicinskih primerov, tudi 
čisto pravi filmček obdukcije si nekje izbrskala – 
razposlala si ga vsem potencialnim doktoricam in  
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doktorjem, pri tem pa seveda zamolčala, da ti po 
ogledu ni teknilo niti kosilo niti večerja.  

Nobenega dvoma torej. Starša bosta tako ponosna, 
babica se bo lahko še naprej hvalila svoji sosedi in 
tetki si že kar sedaj obljubila, da ji boš še to jesen 
priskrbela najboljšega revmatologa in ortopeda, na 
katerega čaka že eno leto. Sošolcu, ki ti je v šestem 
razredu osnovne šole vrgel žvečilni gumi v lase, boš 
čez nekaj let samozavestno zaloputnila vrata pred 
nosom in ga nalašč postavila prav na konec čakalne 
liste.  

Saj poznate tisti občutek, ko ste vse pomembne za-
deve načrtovali do potankosti in veste, da se vam 
nič ne more zalomiti. Čez nekaj let se boste v svojo 
vas pripeljali v odprtem kabrioletu, prav takem, kot 
ste ga celo otroštvo občudovali v Treh botrih lisi-
cah. Lahko si boste privoščili draga letovanja in 
staršem boste kupili vikend na morju. Ob koncu 
tedna boste skočili na operno predstavo na Dunaj ali 
do Prage na pivo ob Vltavi. Sem ter tja se boste zai-
grali sestro usmiljenko, vzeli si boste dopust in odšli 
k sirotam v afriške misijone. Če bo čas dopuščal, se 
boste morda lotili še pisanja doktorata. Moža si ne 
boste omislili, razen, če bo zares šarmanten, izobra-
žen, razgledan, dobro situiran, postaven – skratka, 
gospodič Sanjski.  

3. Biologinja? 

Prvega oktobra istega leta se izgubljate nekje na ob-
robju Ljubljane. Sprašujete se, če ste prišli prav. 
»Saj tole je vendarle že podeželje!« mrmrate sami 
pri sebi. »In vsepovsod smrdi po gnilem zelju!« V 
resnici ste celo svoje otroštvo preživeli na podeželju 
in se samo malo pretvarjate, da ste vzvišeni. Tako 
so vas navadili v štirih letih bivanja v zavodu. 
Vzgajali so vas v fino in uglajeno gospodično. V 
tem trenutku se pravzaprav še ne zavedate, da boste 
že prav kmalu namesto v čajnici posedali kje v par-
ku in pili pivo - kar iz pločevinke. Vsaj prijateljico 
ste si našli že prvi teden. Po pravilih je blondinka, 
ker ste vi rjavolaska in obratno. Že kar v istem 
tednu boste odšli z njo na prvo zabavo, ki jo organi-
zira študentski klub fakultete, vendar tokrat še ne bo 
toliko dogodivščin, kot se jih obeta v prihajajočih 
letih. Naslednji dan si boste priskrbeli ključek od 
omarice in se po nesreči včlanili še v skupino za 
pajke. Novo prijateljstvo bosta prav kmalu zapečati-
li še s študentskim kosilcem in čokoladicami iz av-
tomata, pri tem pa boste prvič opravljali tudi moške 
sošolce. Takoj vam je jasno, da si moža tu ne boste 
našli. Tako ali tako imate le petnajst sošolcev. Roko 
na srce, to so zanemarjenci najvišje klase! Na preda-
vanja hodijo v vojaških hlačah z žepi na zunanji 
strani hlačnic in v reklamnih majicah, polovica ima 
dolge lase (po večini mastne in na koncu razceplje-
ne) in neurejeno brado, ki se bo z leti samo še dalj-
šala in postajala bolj košata. Proti koncu študija bo-
do videti že kot kaki satirji ali kentavri (satirji so 
svetli in kentavri temni – to veste že od osnovnošol-

skih let, ko ste radi gledali Xeno in Herculesa). Pika 
na i so gotovo raztrgane bele spodnjice vašega so-
šolca, ki se v vsej svoji veličini zasvetijo pred vaši-
mi očmi, ko se na prvem skupnem terenu brez za-
držkov in prav počasi preoblači pred vami.   

»No, če ne doktorica, bom pa znanstvenica! Taka z 
očalci in v beli halji.«  

4. Preobrazba (z vmesnim stadijem nimfe) 

V sebi nosite potencial, da se boste v naslednjih le-
tih prelevile v varilko ljubezenskih napojev, gozdno 
nimfo, teto Pehto, poznavalko preživetja v naravi, 
zbirateljico polžjih hišic, čarovnico, vrtičkarico itd.  
Sprehodi v gozd ne bodo več samo sprehodi. Ubira-
le boste najbolj zaraščene poti, dvignile vsak ka-
men, ki vam bo stal na poti, prisluškovale vsakemu 
šumu, segle z roko v vsako luknjo ter povohale in 
pretipale vsak iztrebek, ki ga boste videle ležati ob 
poti.  

Na lepem se zavedate, da ste se spremenili. Ne sa-
mo da z veseljem prihajate na obvezne terene, še 
več, pridete tudi na vse postranske. Postali ste že 
rahlo obsedeni. Na družinskih sprehodih poimenuje-
te vsako rastlino in tudi vsako drugo bitje, ki vam 
prekriža pot. Mlajše sestrice in bratce silite, da za 
vami ponavljajo imena rastlin, očka na vaš ukaz iz-
deluje ptičje gnezdilnice in mama se mora med pri-
pravljanjem kosila ves čas ozirati skozi okno, da jo 
poučite o žuželki, ki je ravnokar letela mimo vašega 
okna. Prijateljice humanistke vas imajo že vrh gla-
ve. Zakaj zaboga si ne morejo zapomniti, da ivanj-
ščica ni samo večja marjetica, če pa vi veste že vse 
o halštatski kulturi, poznate Roberta Darntona 
(izposodili ste si celo njegovo knjigo), z veseljem 
hodite na predstave študentov AGRFT in glasbene 
nastope na KGBL, one pa kramljajo o najbolj beda-
stih rečeh, medtem ko jim vi ponosno kažete svoj 
herbarij. Še najbolj vas razume prijateljica medicin-
ka. Sočustvujeta ena z drugo, sami pri sebi pa se 
zahvaljujete Bogu, da na maturi niste zbrali dovolj 
točk, da bi se vpisali skupaj z njo. V enem najbolj 
sprevrženih trenutkov svoje zagnanosti si na spreho-
du s prijateljem zgodovinarjem omislite celo šibo in 
faše jih ob vsaki napačno poimenovani rastlini: 
»Bukev bi pa ja moral vsak poznati!!«  

Po treh letih na fakulteti, ki ste jo še do nedavnega 
sovražili, doživite prvo pomladno prebujenje. O 
Njem ste sanjarili že neko sredo med vajami iz stati-
stike, ko je sedel poleg vas, vi pa ste imeli pri tem 
čisto mokre hlačke. Usodnega večera v upanju, da 
boste doživeli nekaj nepozabnega, prinesete s seboj 
malo domačega pelinkovca. Za vogalom pajzla, kjer 
se odvija osrednje dogajanje, si akterji tega magič-
nega večera nalivajo v kupice zelene grenčice, do-
kler se jim ob vsakem pogledu v nebo ne zaiskrijo 
oči. Čutijo, da se v njih vse prebuja in kipi, tako ne-
ustavljivo, da jih ne more nič več zaustaviti.  
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Naslednji dan na vajah iz ekologije buljite v svoje 
zapiske, ostalih akterjev se seveda izognete v širo-
kem loku: »Polna luna je bila kriva!!!« 

V spominu vam bo prav gotovo ostal tudi teren v 
Iškem Vintgarju, ko vas profesor ni opozoril, da je 
voda narasla in da bi bilo fino, če bi prišli v gumija-
stih škornjih. Pri prečkanju se vsi nemudoma sezu-
jejo in zavihajo hlačnice, vi pa samo nemočno gle-
date naokrog, saj veste, da si že en teden niste pobri-
li nog. Da ne bi tvegali sramote, se povzpnete v 
strm breg, da bi malo naprej našli lepši prehod čez 
reko. Potem ko vam je že nekajkrat zdrsnilo in se 
znajdete pred prepadom, odločno zagazite v reko 
kar obuti in s spuščenimi hlačnicami. Podvig se po 
pričakovanjih konča na rečnem dnu, profesor pa se 
vam ob tem privoščljivo reži z nasprotnega brega 
reke. Grdo ga ozmerjate in se krotite, da mu ne bi 
zraven pokazali sredinca. Sami pri sebi nato prekli-
njate še nadaljnje tri ure, ko zmrzujete v premočenih 
oblačilih, sošolčeve kratke hlače ste pred tem seve-
da dostojanstveno odklonili.  

Ko smo že ravno pri profesorjih. Nekateri vas bodo 
dolgočasili od prvega dne naprej, drugi pa vam bo-
do dodobra začinili vaša študijska leta. Jamesbon-
dovski profesor vam bo ničkolikokrat pridržal vrata 
in pri tem celo pomežiknil, vi pa se boste hihitali 
kot zmešana kura in mu zmedeno zakokodakali v 
pozdrav. Nekatere profesorice bodo postale vaš nav-
dih. »Tudi jaz bom taka matrona, če bom kdaj pro-
fesorica.« Zgodi se tudi, da vas kateri od profesorjev 
neustavljivo privlači. Če se vam na prvi pogled zdi 
to nemogoče, se vam bo posvetilo ob prvi dolgoča-
sni uri, ko boste porisali že vse kotičke svojih zapi-
skov, si s sošolko izmenjali nekaj listkov z brezvez-
nimi sporočilci, preuredili svoj notesnik, napisali 
listek za v trgovino in se dogovorili za popoldansko 
kavico s prijateljico. Na koncu boste dvignili pogled 
in šele tedaj dobro opazili, da profesor nosi majico s 
češkim risanim junakom.  

»Kako prisrčno!« si rečete in to uro razmišljate le še 
o njem. »Je nemara poročen? Kaj počne v prostem 
času? Kam hodi na kosilo? Kje stanuje?«  

Doma ga nemudoma »poguglate«, vendar kot po 
navadi ne najdete nič koristnega. Sanjarije nadalju-
jete tudi sem in tja, kadar ne morete zaspati, in si v 
mislih odvrtite film »Na oralnem izpitu v profesor-
jevem kabinetu«. To potem počnete tudi kasneje, ko 
vam že zdavnaj ne predava več. Ob mimobežnih 
srečanjih rahlo zardite, on pa najbrž niti ne sluti, da 
občasno nastopa v fiktivnem trdo erotičnem filmu.  

Obeta se vam razburljiv poletni razcvet. Prvič ste se 
opogumili in odšli na enotedensko taborjenje na 
Balkan.  

Do sedaj so se vam taki tereni zdeli naravnost groz-
ni – prepoteni in blatni biologi v prenatrpanih šoto-
rih. Leto pred tem ste prvič uživali na botaničnem 
terenu v slovenskih Alpah. Spoznali ste, kako za-
bavni so lahko vaši sošolci in da se tudi profesorji 

lepo zlijejo v vašo družbico, ko zvrnejo kozarček 
orehovca. Priprave so v polnem teku. Vaša zasedba 
je tako rekoč popolna - dva fanta in dve dekleti. V 
tistem trenutku še ne slutite, da se bo med dvema 
golobčkoma kmalu nekaj spletlo in da se boste v 
enaki zasedbi čez štiri leta peljali na njuno svatbo v 
Goriška Brda. Pred tem boste seveda organizirale 
nepozabno dekliščino v koči na Kleku.  

Fanta sta sicer na videz redkobesedna, s prijateljico 
pa celo pot čebljata in si zarotniško mežikata v pri-
čakovanju nepričakovanega. Ne slutite še, česa vse-
ga se boste v prihajajočem tednu naučili, in malce se 
bojite, ali bo ustrezalo vašim higienskim standar-
dom. Po prihodu se z rahlo dvignjenim nosom na-
vsezadnje le sprijaznite s toaletnimi prostori. Spali 
boste na tleh v spalni vreči, vendar se vam to konec 
koncev zdi čisto zabavno. Prvi večer greste spat ta-
koj po uvodnih formalnostih, naslednji dnevi pa so 
za vas kot novinko polni presenečenj - počutite se 
kot v kaki hipijevski komuni, ko vas vsi tako prijaz-
no ogovarjajo. Naposled spoznate tudi mladega ken-
tavra in ga zaljubljeni od vinskega opoja še isti 
večer odpeljete med visoke trave. »Prav je, da se 
ujahovanja mladega žrebca loti nekdo, ki ima s ko-
nji že nekaj izkušenj in znanja, saj je od tega odvi-
sna nadaljnja uspešnost dresure.« Tudi satiri ne 
ostanejo ravnodušni do vas in popolnoma ste zme-
deni, ker takih bakhanalij navsezadnje le niste priča-
kovali. Boste lahko ostali krepostni ali se boste 
brezglavo predali njihovim pohotnim rokam?  

Bolj ko se bo taborjenje bližalo koncu, bolj bo trava 
okoli bivaka polna raznovrstnih človeških izločkov, 
udeleženci pa skorajda več ne bodo poznali sramu. 
Po vrnitvi se boste na samotnih sprehodih mučili s 
sladkimi spomini, večerno petje slavca vas bo 
spravljajo v žalostni obup in stežka boste dočakali 
naslednje enotedensko taborjenje, ki bo nekje v Slo-
veniji. Ob koncu poletja vam bo šlo samo še na 
slabše in nujno se boste sestali na po-tabornem pik-
niku, ki bo posvečen še zadnji analizi vseh taborskih 
tračev, preden jih bo odpihnilo skupaj s prvim je-
senskim listjem.  

5. epilog 

Na koncu ugotoviš, da bi v nostalgičnem zanosu 
lahko napisala še veliko več kot le teh nekaj skrom-
nih vrstic, vendar ti ne preostane drugega, kot da 
grobo zarežeš v sam vrhunec dogajanja, saj se je v 
tem primeru smiselno omejiti le na najnujnejše, ko-
likor je potrebno za vzgojni navdih mladim biologi-
njam. Vsaka si bo od sedaj naprej svoje dogodivšči-
ne krojila po svoje. Tale vodnik pa naj bo bodisi v 
navdih bodisi v opomin ali kakorkoli hočete.  

 

Vaša G.N. 
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Horoskop ala mama Josefina 

 
Z mamo Josefino se je pogovarjala: Manca Velkavrh 

 

Ovca (Oven) 21. marec – 20. april 
V horoskopu boste prebrali, da boste brali horoskop. 
Gre za najboljši horoskop, ki ga boste kadarkoli bra-
li. ;) 
 
 
 
 
Teliček (Bik) 21. april – 21. maj 
Hoteli boste zamenjati študij. Premišljevali boste o 
prepisu na Fakulteto za strojništvo ali pa na Fakulte-
to za upravo. Take odločitve so za biološko usmer-
jene ljudi sicer zelo neznačilne in res boste po teht-
nem premisleku ugotovili, da vas študij biologije 
povsem privlači, le misel na izpite vam zamegljuje 
razum. 
 
 
Prekopula (Dvojčka) 22. maj – 21. junij 
Pograbila vas bo neverjetna požrešnost. Bi res radi 
izvedeli za posledice? 
 
 
Vodna bolha (Rak) 22. junij – 22. julij 
Nehote boste užalili svojo babico, ker ne boste po-
hvalili njene grahove juhe, ki vam jo pripravlja že 
zadnjih 20 let vašega življenja. Pokličite jo in ji pri-
znajte, da je mamina verzija veliko slabša. Upajmo, 
da se bo počutila bolje. 
 
 
 
Hijena (Lev) 23. julij – 23. avgust 
Med izpiti boste izgubili še tisti delček razsodnosti, 
ki jo premorete, in znoreli. V ta namen so na voljo 
tri zdravila: sprehod v neokrnjeni naravi (kje se ta še 
nahaja, ni vprašanje za odstiralce tančic prihodnosti 
kot sem jaz), tisto, čemur sami rečete ples po prazni 
sobi, ali pa samo velik kos čokoladne torte. 
 
 
 
Diafragma (Devica) 24. agust – 23. september 
Počil vam bo kondom. Brez skrbi, veliko bolje, kot 
če poči srce ;). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrifuga (Tehtnica) 24. september –              
23. oktober 
V ogledalu boste zagledali mozolj. Nedvomno bo ta 
mozolj na vašem odsevu. Koliko sladoleda ste poje-
dli, odkar se je otoplilo? 
 
 
 
Paščipalec (Škorpijon) 24. oktober –                  
22. november 
Vaši hormoni se od začetka pomladi obnašajo, kot 
da ste steklenica Radenske. To ne pomeni, da imate 
tri srca, temveč da vam pretirano poskakovanje nao-
koli hudo škodi. Odprite pokrovček in spravite ži-
vljenje na bolj trden tir. 
 
 
 
Lovec (Strelec) 23. november – 21. december 
Kdaj ste mami nazadnje prinesli rože? Se mi je zde-
lo. Hitro na travnik – zdaj se vam izbira že veča. 
 
 
Svizec (Kozorog) 22. december – 20. januar 
Peljite svojo prijateljico na velik kos torte. Saj 
veste, vse se vrača, vse se plača. ;) 
 
 
 
 
 
 
Limnolog (Vodnar) 21. januar – 19. februar 
Tisti pogled. To je vse, kar imate zadnje čase v 
mislih. Tiste oči in tisti nasmeh. Pomlad je, smejte 
se ob tej misli tudi sami! (Ampak na izpite pa vsee-
no ne pozabite.) 
 
 
 
 
 
Copepoda (Ribi) 20. februar – 20. marec 
Ugotovili boste, da se spreminjate v svojo mamo oz. 
očeta. Tako boste imeli dve možnosti: priznati, da 
vaši starši niso tako slabi in se končno zbližati z nji-
mi, ali pa oditi na drugi konec sveta, kjer se boste 
počutili bolj izvirnega. Imate res dovolj denarja za 
to? 
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Določevalni ključiza biologe 

Avtorja: Matej Domevščik (besedilo) in Nika Zaletelj (skice) 

 

 

 



Bolšji sejem 

 35 

 

 

 

 

TRDOŽIV:  

bilten slovenskih terenskih 
biologov in ljubiteljev narave 
 

Damjan Vinko 

 

Trdoživ je bilten za področje terenske biologije, ki 
objavlja najrazličnejše informacije o delu sloven-
skih terenskih bioloških društev in prinaša zanimi-
vosti in novice iz sveta proučevanj slovenske favne 
in flore. V čudoviti obliki izhaja dvakrat letno, v 
tiskani in prosto dostopni elektronski izdaji (http://
issuu.com/trdoziv). 

 

Poslanstvo biltena je (1) prispevati k povezovanju in 
sodelovanju slovenskih nevladnih organizacij s po-
dročja terenske biologije, (2) prispevati k razvoju 
terenske biologije v Sloveniji in dvigu znanja vseh, 
ki se s tem področjem ukvarjajo, (3) prispevati k 
boljšemu poznavanju slovenskega živalskega in ras-
tlinskega sveta, (4) prispevati k ohranjanju sloven-
ske narave in (5) v pisni obliki dokumentirati ter 
ohranjati dogodke in zanimiva opazovanja, ki bi 
sicer izginili v pozabo ali bi za vedno ostali neob-
javljeni v terenskih beležnicah. 

 

V biltenu Trdoživ so v sproščeni in poljudni formi 
objavljeni tudi različni članki o občudovanju, razi-
skovanju in ohranjanju slovenskega živalskega in 
rastlinskega sveta ter drugi prispevki o dogajanju s 
področja terenske biologije (določevalni ključ, re-
cenzija literature, intervju, …). Bilten skrbi tudi za 
obveščanje članov izdajateljev in javnosti o delova-
nju izdajateljev. Pri ustvarjanju redno sodelujete 
tudi študenti biologije, ki poročate o svojih razisko-
valnih nalogah in terenskih dogodivščinah.  

 

Še nisi soustvarjalec Trdoživa? Kaj čakaš? Piši na 
bilten.trdoziv@gmail.com in se dogovori za objavo 
svojega prispevka. Rok za oddajo prispevkov za 
zimsko številko je 1. oktober 2015. K sodelovanju 
vabljeni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilten Trdoživ izhaja v soizdajateljstvu več druš-
tev, ki združujemo različne terenske biologe in lju-
bitelje narave. Od maja 2012, ko je izšla prva števil-
ka, zanj skrbimo v osmih društvih: Botaničnem 
društvu Slovenije (BDS), Društvu za ohranjanje, 
raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – DINA-
RICUM, Morigenos – slovenskem društvu za mor-
ske sesalce, Slovenskem društvu za proučevanje in 
varstvo netopirjev (SDPVN), Slovenskem entomo-
loškem društvu Štefana Michielija Ljubljana 
(SEDŠM), Društvu za proučevanje in ohranjanje 
metuljev Slovenije (DPOMS), Herpetološkem druš-
tvu – Societas herpetologica slovenica (SHS) in v 
Slovenskem odonatološkem društvu (SOD). 

 

Bilten je vsekakor postal osrednje mesto zbiranja 
informacij o delovanju terenskih biologov  in prou-
čevanju favne in flore v Sloveniji (z izjemo ornito-
logije), pa naj gre za organizacijsko, favnistično, 
ekološko, literarno, etnološko ali kakršnokoli drugo 
področje. 

 

Brezplačen tiskan izvod prejmejo vsi člani društev, 
ki bilten izdajamo. Če še nisi prejemnik tega zani-
mivega čtiva, se le včlani v enega od »trdoživovih« 
društev in tako te bo Trdoživ še povsem po tiskarni 
dišeč redno pričakal na tvojem domu. Pa tudi sicer: 
biti član društev je preprosto »kul«! 
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 Kaj smo počeli v letošnjem študijskem letu? 

Ester Premate 

S skorajšnjim začetkom poletnega izpitnega obdobja se letošnje študijsko leto počasi zaključuje. No, vsaj kar 
se tiče predavanj, vaj, terenov in navsezadnje vseh ostalih (ob)študijskih dejavnosti. Še eno delovno in razgi-
bano leto bo naokoli, o vseh naših dogodivščinah pa bi težko pisali le v eni številki Antirepresorja. Zadnji dve 
strani letošnje izdaje sta zato posvečeni nekaterim trenutkom, ki so bili tekom leta zabeleženi na spominske 
kartice naših fotoaparatov, pa niso podrobneje opisani že v reviji. Fotografije so bile posnete med potepanjem 
po terenih, na taborih in ob še kakšnih drugih priložnostih, povezanih z aktivnostmi našega društva. Tudi foto-
grafije brez daljših spremnih besed so seveda lahko same po sebi dovolj zgovorne. Prepričana sem, da vsaj 
nekaterim od vas, ki to berete, obudijo spomin na kakšen nepozaben dan.  

Za fotografije se zahvaljujem vsem, ki ste mi jih ob mojih prošnjah in pozivih pridno pošiljali in upam, da bo 
tako tudi v prihodnje!  






