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UVODNIK 
Zdi se mi, da sem nedolgo nazaj gazila po snegu, sedaj pa že vse diši po pomladi. Narava se 

je začela prebujati in prav je, da se končno prebudi tudi Antirepresor. Nekaj časa je 

hiberniral in ker vem, da si tega ne znaš najbolje predstavljati, ti predlagam, da si ne 

postavljaš preveč vprašanj in raje hitro prebereš, kako smo se imeli na terenih, kaj se je 

dogajalo na Ekosistemih Balkana, kako je potekal RTŠB…  

Predvsem pa bi vam rada povedala, da je v letu 2016 naše društvo dopolnilo 20 let. Ja, pred 

20 leti sta dva mladeniča dobila idejo, da bi ustanovila Društvo študentov biologije. 

Nekoliko odbita ideja, vendar očitno uresničljiva.  

Zavedam se, da sem le majhen del našega društva. Društva, ki je veliko študentom 

pomagalo pri študiju, jim vrnilo veselje do študija, ko so mislili, da se niso odločili prav. 

Jim prineslo veliko smeha, norčij, prijateljstev, dogodivščin in predvsem novega znanja.  

Vem, da  ni bilo vedno lahko in še vedno ni. Marsikdo ne vidi, da za vsemi stvarmi, ki 

bogatijo naš študij stojijo študenti, ki že 20 let žrtvujejo ure in ure svojega prostega časa in 

truda za uspeh svojih projektov. Velikokrat so neprespani, siti vsega, ko se kaj ne izide… 

Ampak vseeno verjamejo, da delajo prav, vztrajajo in so po vsakem končanem projektu 

nagrajeni z nasmehi in hvaležnostjo udeležencev . Zato bi se na tem mestu rada zahvalila 

vsem, ki ste skozi 20 let kakorkoli pripomogli, da je danes društvo takšno, kot je in želim si, 

da bi dočakalo še veliko okroglih obletnic. 

Katarina 

Foto: Aleksander Kozina 

Foto : Aleksander Kozina 
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NE BOJ, MESARSKO KLANJE 
Zala Kogelj 

 

V sakih štirinajst dni se zbere skupina bojevnikov. Opremijo se z orožjem in črnimi 
vrečami, kamor na koncu pospravijo svoje sovražnike. Sliši se grozovito in tudi je. 
Kljub temu, da v skupini antiinvazivk redno režemo poganjke japonskega dresnika in 
zmagamo vsako tako imenovano bitko, je do naslednjič bojišče spet polno novih 
sovražnikov. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto : Zala Kogej 

Projekt Invazivne vrste - grožnja nam in 
našemu okolju je prvotno namenjen 
seznanjanju ljudi s problematiko širjenja 
tujerodnih invazivnih vrst in z njihovimi 
škodljivimi vplivi. Poleg izobraževalnih 
delavnic se zadnja leta posvečamo 

predvsem odstranjevanju japonskega 
dresnika. Verjetno ste že slišali strahovite 
zgodbe o tem, kako korenika prodre skozi 
pet centimetrov debel asfalt in kako že iz 

enega centimetra korenike zraste nova 
rastlina. Vse to je na žalost res. Ko se 
zadnje čase sprehajam po Ljubljani, se mi 
zdi, kot da nas bo dresnik nekega dne 
pogoltnil. Kjerkoli urejajo nove sprehajalne 
površine, prinesejo z delavskimi stroji 

delčke rastlin, ki se kaj kmalu zakoreninijo 
in ustvari se nov sestoj. Vsekakor je 
njegovo odstranjevanje Sizifovo delo. 

Foto: Živa Hanc 
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Dresnik je prišel v Evropo v začetku 19. 
stoletja, saj so ga zasajali kot okrasno 
rastlino na vrtovih in v parkih. Bila sem 
šokirana, ko sem pred kakšnim letom 
slišala, da si je gospod na vrtu zasadil 
japonski dresnik, saj se mu je zdel primeren 
za živo mejo. Zato je toliko bolj pomembno 
ozaveščanje širše publike. Že dve leti 
zapored s pomočjo Mestne občine Ljubljana 
vodimo Laboratorij na prostem, ki se 
nahaja na Ljubljanskem gradu. Z 
informativnimi tablami in našo redno 
prisotnostjo na terenu širimo vest o 
nevarnostih te rastline in obiskovalce akcij 

učimo, kako se najbolje lotiti te nadloge, če 
se pojavi v njihovi okolici. Vzpostavili smo 
štiri »gredice« japonskega dresnika in na 
vsaki ploskvi poskušamo na drugačen način 
odstraniti to trdovratno rastlino. Intuitivno 

smo sprva mislili, da bomo najbolj uspešni 
z izkopavanjem korenik, a smo po prvem 
letu ugotovili, da smo se pošteno zmotili. 
Kopanje korenik je težavno, saj so zelo 
razvejane in zmeraj se kakšna pretrga. 
Posledično naslednjič iz ostankov 
spregledanih korenik zraste še več 
poganjkov. Na drugi strani pa smo 
navdušeni nad rezultati, ki se kažejo na 
sestoju, rezanem na štirinajst dni. Ta je že 
vidno razredčen in rastline se nam zdijo ob 
vsakem obisku manjše. S tem načinom 
odstranjevanja poskušamo dresnik izčrpati. 
Pomembno je, da z akcijami začnemo 

zgodaj spomladi, ko so poganjki še rdeči in 
nadzemni deli še ne vršijo fotosinteze. Tako 
rastlini onemogočimo ustvarjanje novih 
zalog hranil v koreniki.  

Foto: Živa Hanc 

Pohvalimo se lahko, da smo na gredici, kjer poganjke 

režemo na štirinajst dni, do konca avgusta odstranili 

kar 56 kg biomase, kar znaša 1,1 kg/m2. 
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Pohvalimo se lahko, da smo na gredici, kjer 
poganjke režemo na štirinajst dni, do konca 
avgusta odstranili kar 56 kg biomase, kar 
znaša 1,1 kg/m2. Če to primerjamo s 2,5 kg/
m2, ki smo jih odstranili na ploskvi, kjer 
režemo na en mesec, lahko trdimo, da je 
redna košnja zelo pomembna. Zelo 
učinkovita metoda, s katero je tudi najmanj 
dela, je pokrivanje s črno PVC folijo. 
Japonski dresnik zaradi pomanjkanja 
svetlobe ne raste, na žalost pa ne raste tudi 
nič drugega. 

Upam, da niste ob branju članka postali 
preveč pesimistični in vam je naš majhen 
uspeh pokazal, da upanje ostaja. Pomembno 
je, da stopimo skupaj in se lotimo te 
trdovratne invazivke. Zato vsi lepo vabljeni 
na naše odstranjevalne akcije. 
 

Foto: Živa Hanc 

Foto: Tjaša Pršin 
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V ISKANJU KOTORNE 
 
Matic Gabor 
Jan Gojznikar 
 
 

T am naj bi jih bilo toliko, kot je golobov v Ljubljani. Tam naj bi bile običajne in 
seveda glasne. Kotorne (Alectoris graeca). Te so bile le ene izmed premnogih vrst ptic, 
ki so par nadobudnih ptičarjev konec septembra gnale na puščavski otok ob hrvaški 
obali – Pag. 

 

 

 

Vsakemu, ki se ima za ornitologa, je otok 
Pag dobro poznan. Gre namreč za 
edinstveno lokacijo, ki je zlasti pomembna v 
času jesenskih in pomladnih selitev ptic, saj 
poleg relativno opustele krajine pticam 
ponuja tudi obilico raznolikih habitatov, 
med katere sodijo npr. Paške in Dinjiške 

soline. Na otoku se najdejo celo sladkovodni 
habitati – med bolj izstopajočimi sta Velo in 
Kolansko blato, ki sta celo zavarovana kot 
ptičja rezervata.  
Taka privlačna kombinacija odlične 
pokrajine in obetov prvovrstnih ptičjih 
najdb (ter seveda zlovešč obet konca 
počitnic, ki ga je bilo potrebno povsem 
izkoristiti) sta naju tako v poznih 
septembrskih dneh pripeljala na ta prav 
poseben otok. Čeprav bi si marsikdo morda 
mislil, da bodo dva slovenska študenta na 

tridnevnem izletu bolj zanimale Zrče, nisva 
izgubljala časa z zabavo. Že po prvi jutranji 
kavi, ki nama jo je kljub najinim ugovorom 
ob zelo zgodnji uri priskrbela zelo prijazna 
skrbnica apartmaja, sva se odpravila na 
prvo točko najinega ogleda – Velo in Malo 
blato. Že ob prihodu v bližino rezervata 

naju je na morski obali pozdravil modri 
glasnik ptičjega življa na otoku – vodomec 
(Alcedo atthis). Če bi naštela celoten seznam 
opaženih vrst Velega blata, bi bil ta že tako 
dolg prispevek mukotrpno branje ptičjih 
taksonov, tako da lahko le izpostaviva tiste 
najbolj posebne. Na Velem blatu so tako 
mnoštvu rac plovk in potapljavk, med 
katerimi se splača omeniti tatarsko 
žvižgavko (Netta rufina), delali družbo ne 
samo čopasti (Podiceps cristatus), ampak 
tudi črnovrati (Podiceps nigricollis) in celo 

Foto : Matic Gabor 
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Kača belica (H. gemonensis) je takole pokukala izmed kamenja v senci 

vetrnic. Foto: Jan Gojznikar 

Zanimivi beli prodnik (C. alba).  Foto: Matic Gabor 

zlatouhi ponirki (Podiceps auritus). 

Omeniti velja tudi kozico (Gallinago 

gallinago) in zelenonogega martinca (Tringa 

nebularia). Občasno so se na vodo vezanim 

sorodnikom v razgledu na jezero pridružile 

tudi ptice pevke, zlasti pogost je bil navadni 

kupčar (Oenanthe oenanthe). Ker pa je Velo 

blato dokaj blizu bolj zamočvirjenega 

Malega blata, sva popoldne izkoristila tudi 

za ogled slednjega. Na obali v bližini 

Malega blata naju je pozdravila črna 

prosenka (Pluvialis squatarola), mimo pa je 

priletela tudi jata veličastnih velikih 

škurhov (Numenius arquata). Za posladek 

odličnega dneva pa nama je nad glavo 

zaokrožil domnevno kragulji orel (Aquila 

fasciata). Lahko bi rekli, da bo drugi dan 

težko dosegel popolnost prvega, vendar bi 

se močno prenaglili. Drugi dan sva namreč 

obiskala drugi ornitološki rezervat na otoku 

– Kolansko blato. Ponovno naju je 

pozdravila sto in ena vrsta rac, izpostaviti 

velja kostanjevko (Aythya nyroca) in 

duplinsko kozarko (Tadorna tadorna), že 

pred samim rezervatom pa so nama na 

obali dan polepšali prav nič plahi 

spremenljivi prodniki (Calidris alpina), ki 

se jim je pridružil tudi beli prodnik 

(Calidris alba), poznan tudi pod imenom 

peščenec. Seznam pevk so lepo dopolnili 
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tudi travniški vrabci (Passer 

hispaniolensis), za nameček pa sva opazila 

celo fazanja zakonca (Phasianus colchicus). 

Drugi večer sva preživela v Paških solinah, 

kjer sva poslušala večerno petje velikih 

škurhov. Na zadnji dan sva se odločila 

raziskati paške vetrnice za morebitne 

kadavre ptic ali netopirjev. Do vetrnic, ki so 

razporejene po hribu nad mestom Pag, sta 

vodili dve poti in odločila sva se za slabšo. 

To sva ugotovila, ko sva obtičala sredi 

makadamske/betonske ceste, ki je bila 

verjetno nazadnje obnovljena v času 

Rimljanov. Stala sva ob avtu in razglabljala, 

kako ga bova obrnila, nakar naju je 

presenetilo glasno prhutanje kril. Ko sva se 

ozrla, naju je preletela jata kotorn. 

Naenkrat avto in žgoče sonce nista bila več 

važna, saj je bil najin cilj izpolnjen. Tako 

sva se zadovoljna, s kratkim vmesnim 

postankom na Dinjiških solinah, odpravila 

proti domu.  

Dva zelo pogumna spremenljiva prodnika (C. alpina), ki se kljub najini 

bližini nista pustila motiti. Foto: Matic  Gabor 

Tipična kamnita (a vendarle slikovita) Paška pokrajina. Foto: Jan 

Gojznikar 
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TERENSKI VIKEND V ČRNOMLJU 
Barbara Ramšak in udeleženci 

 

D ruštvo študentov biologije je zadnji teden v februarju organiziralo terenski 

vikend. Nastanjeni smo bili v lovskem domu Loka v vasi Bistrica pri Črnomlju. 

Terenskega vikenda se je udeležilo 18 udeležencev, ki so lahko izbirali med 3 

skupinami: netopirji, speleobiologijo in šakali. Študentje so se v posamezni skupini 

skupaj z mentorji potikali po terenu in spoznavali osnove terenskega dela. Zvečer pa 

smo se vsi skupaj, sicer kar preveč utrujeni, podružili ob topli peči. 

SKUPINA ZA NETOPIRJE 
 
V petek smo se ob 10.30 odpravili iz 
Ljubljane na terenski vikend proti lovskem 
domu Loka v vasi Bistrica blizu Črnomlja. 
Na poti smo se ustavili v dveh jamah, prvo 
v Veliki Prepadni jami, kasneje pa v jami 
Gadina. V prvi jami smo videli veliko malih 
podkovnjakov (Rhinolophus hipposideros), 
nekaj velikih podkovnjakov in navadnega 
ali ostrouhega netopirja (Myotis myotis ali 
Myotis blythii), ki pa ga brez meritev ni bilo 
mogoče uvrstiti v eno ali drugo vrsto. Po 
ogledu jame smo se zapeljali do naslednje 
jame, kjer smo našli nekaj malih 
podkovnjakov. 
 

V soboto zjutraj smo se odpravili v Jamo pri 
kamnolomu kjer smo našli nekaj malih 
podkovnjakov. Za tem smo odšli iskat jamo 
Bezgovka pri Desincu. Jamo smo našli in ji 
popravili GPS koordinate, a zaradi 
previsoke vode vanjo nismo mogli vstopiti. 
 
Nato smo se odpravili v Jelenjo jamo. 
Zaradi visokega vodostaja smo bili do pasu 
v vodi, a smo vseeno vztrajali in jamo 
pregledali, tako da smo našli nekaj malih 
podkovnjakov. Premraženi smo se odpravili 
do avtov, ker smo se preoblekli in počasi 
odpravili nazaj v kočo. Na poti smo se 
ustavili še pri lisičjem brlogu in se 
sprehodili okoli njega. 
 
V nedeljo smo se odpravili v smeri Kočevja, 
kjer smo si najprej ogledali jamo 
Lobašgrote. V jami je bilo zelo veliko 
netopirjev, zato smo prešteli posamične 
netopirje, netopirje v gručah pa slikali, zato 
da se bo njihovo število preštelo iz slik. V 

jami so bili mali podkovnjaki, veliki 
podkovnjakov in vejicati netopirji (M. 
emarginatus).  

Foto: Rudi Kraševec 
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Zatem smo se odpravili v Dolgo jamo pri 
Koblarjih. Tam smo našli veliko malih 

podkovnjakov, velike podkovnjake in 
širokouhega netopirja (Barbastella 
barbastellus), ki smo ga bili zelo veseli, saj 
smo ga v nekaterih prejšnjih jamah iskali, a 
ga nismo našli. 
 
Po končanem ogledu jame smo se odpravili 
v Ljubljano in s tem zaključili terenski 
vikend. 
 
(udeleženka skupine E. P.) 

Foto: Rudi Kraševec 

SKUPINA ZA SPELEOBIOLOGIJO 
 
Na terenskem vikendu je skupina za 
speleobiologijo raziskala nekaj jam v širši 
okolici Črnomlja. Večino petka smo jame 
opazovali z roba njihovih zalitih vhodov, na 
katerih so rastli podvodni zvončki. Zvečer 
smo povzorčili dve jami, kopanju pa se 
vseeno nismo uspeli izogniti.  
 

Drugi dan je bil namenjen predvsem 
obnavljanju znanja plezanja, uživali smo 
tudi v gledanju kapnikov in ostalega 
jamskega kiča. Večer pred odhodom sta se 

dve vrvne tehnike nevešči   udeleženki pod 
budnim očesom treznih inštruktoric učili 
osnov, pridružila se je še ena bodoča 
jamarka. Svoje znanje sta pokazali 
naslednji dan, in sicer takoj po blagodejnem 
namakanju v začetnem rovu jame. V jamah 
smo našli različne jamske rakce, pajkovce 
in druge nevretenčarje, med drugim 
slavnega drobnovratnika. Seveda nobene 
jame nismo zapustili brez da bi prešteli 
netopirje.  
 
Lepo se zahvaljujemo netopirski skupini, ki 
nam je tudi nabirala vzorce. 
 

Foto:  Rudi Kraševec 

 Stalita sp .      Foto: Nataša Sivec 
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SKUPINA ZA ŠAKALE 
 
Prvi teren, ki je potekal na devetih različnih 
lokacijah smo pričeli v poznih večernih 
urah. Na vseh lokacijah smo izvajali metodo 
s predvajanjem zvočnega posnetka šakalov 
in potrpežljivo čakali odzive, vendar na 
žalost nismo imeli sreče. Opazili smo le 
race mlakarice, divjo mačko in to, da nas 
pri -5°C pošteno trese od mraza. 
 
Naslednji dan smo se po kosilu vsi skupaj 
odpravili na mesto odziva, ki ga je dobila 
druga skupina. V blatu smo prepoznali 

šakalje odtise šap, ki so nekoliko večji od 
lisice in imajo vidno značilnost zraščenih 
blazinic 3. in 4. prsta. Ogledali smo si sledi 
bobrov, ki so mojstrsko obdelali nekaj 
dreves, našli pa smo tudi ščuko, ki je očitno 
želela preizkusiti življenje na kopnem. 
Teren se s tem ni zaključil, saj smo šli po 
sončnem zahodu zopet v akcijo. Tokrat smo 
šli na 6 točk, ki so bile res težko dostopne, a 
šakali za nas zopet niso pokazali zanimanja.  
 
V obupu, da bosta zajec in jazbec edini 
atrakciji na našem terenu, smo šli nato še 
na dve točki, kjer je 2. skupina dobila odziv 
in  ko smo pri zadnjem poskusu po 4. 
predvajanju posnetka že hoteli oditi, nam je 
uspelo. Šakali so se končno začeli oglašati, 

bili pa so tudi tako blizu, da smo jih lahko 
videli. Vsi občutki mraza so izginili in veseli 

smo se vrnili v kočo.  
 
Naslednji dan nas je čakalo še predavanje, 
iskanje sledi na mestu odziva ter odhod 
domov.  
 
Vsem, ki ste željni dobre družbe, 
opazovanja teh lepih zverinic in nočnega 
potikanja po gozdovih, pa svetujem, da to 
čim prej preizkusite in žrtvujete kakšen dan 
spanca. Verjemite, se splača! 
 

(udeleženka skupine K.M.) 

Zahvalila bi se vsem, ki ste na kakršen koli način pomagali pri izvedbi tabora, 
še posebej Jaki Kregarju ter Sebastijanu Lamutu. Hvala lovskemu društvu 

Loka, ker ste nam tako prijazno odstopili vaš dom. Hvala tudi mentorjem in 
udeležencem, vsi ste bili super in brez vas ne bi mogli tako dobro izpeljati 
terenskega vikenda. Uživajte v branju in upam, da se kmalu vidimo še na 

kakšnem terenu. 
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BIOKOVO 
Katarina Meža 

 

O d 28. do 31. maja 2015, je potekal terenski vikend na Biokovem.  Delovale so 3 
skupine in sicer za metulje, plazilce in podzemno favno.  

 

Foto : Uroš Kunaver 

Foto: Uroš Kunaver 

Biokovo je gorovje ki se razteza ob 
dalmatinski obali med rekama Neretvo in 
Cetinjo ter dosega preko 1700 m 
nadmorske višine. Območje krasi 
mediteranska klima z zanjo značilno 
združbo flore in favne, ki se spreminja z 
višinskim gradientom in kontinentalnim 
vplivom. Področje je dom nekaterih 
endemičnih vrst, kljub dostopnosti pa to 
območje skriva še marsikaj neodkritega. Da 
je temu tako, smo se lahko prepričali kar 
sami. 

Pot nas je prvi dan vodila po vijugastih 
cestah, ki se nikakor niso hotele končati. Ko 
smo že mislili, da smo se izgubili, pa smo jo 
zagledali. In sicer je pred nami stala 
majhna kamnita kočica v objemu skal, ki je 
s svojimi dimenzijami poskrbela, da si je 
nekaj udeležencev nemudoma postavilo 
šotor. Kljub majhnosti pa smo jo vsi takoj 
vzeli za svojo in želeli čimprej napolniti 
lačne trebuhe. Naslednji dan nas je zbudilo 
deževno in mrzlo vreme, vendar nas to ni 

ustavilo. Spakirali smo opremo in se podali 
pustolovščinam naproti. Sama sem bila v 
skupini za metulje in muhast dan res ni 
obetal veliko. Metuljev nismo videli, smo 
pa  zato obiskali botanični vrt in preverjali 
znanje o ostalih živalskih vrstah.  
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Ob prihodu v hiško smo izmenjali vtise, 

slike ter se po dobri večerji še malce 

pozabavali. Naslednje jutro nas je 

prebudilo sonce in vsi smo vedeli, da se 

nam obeta veliko novih odkritij. V skupini 

za metulje smo bili zelo uspešni, saj smo 

ulovili tudi nekaj zelo redkih vrst. Ulovili 

pa smo tudi veliko lepih razgledov in vsi 

po malem sanjarili o tistem poletnem 

počitniškem morju.  

 

Sonca in poletnih temperatur žal nismo 

mogli priklicati, smo si pa zato ustvarili 

morski ambient s peko na žaru in 

druženjem.  

Polni vtisov in novih doživetij smo se 

naslednji dan odpravili domov in mislim, 

da smo si vsi želeli, da bi imeli še več 

podobnih terenskih vikendov. 

 

Foto : Uroš Kunaver 

Foto : Glorija Kočnar 

Foto : Uroš Kunaver 
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IZ MARIBORA V LJUBLJANO 
 
Tamara Kovačič 
Valentina Perc 
Uroš Kur 

Smo bivši študentje Fakultete za 
naravoslovje in matematiko v Mariboru, ki 
smo se odločili nadaljevati podiplomski 
študij na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.  
Za prehod iz Štajerske v Ljubljano smo se 
odločili predvsem zaradi menjave okolja ter 

pridobivanja novih izkušenj in poznanstev. 
Prihajamo z dveh različnih smeri,  in sicer z 
Biologije in Ekologije z naravovarstvom, 
zato nam je predmetnik smeri Ekologije in 
biodiverzitete vse prej kot tuj.  Vsi si želimo 
razgibanega učnega procesa, 
podkrepljenega s terenskim delom, 
predvsem pa učenja v sproščenem vzdušju, 
zato smo se že v začetku odločili za 
včlanitev v Društvo študentov biologije, 
kjer smo bili prijazno sprejeti. Društvo nas 
navdušuje, saj v njem deluje veliko sekcij, 
je aktivno pri številnih projektih, velika 
novost za nas pa so tudi tabori v tujini, ki 
se jih bomo z veseljem udeležili. Kljub 
temu, da smo v Mariboru pridobili veliko 
mero ekoloških znanj, smo z velikim 

zanimanjem prestopili prag Biotehniške 

fakultete. Sprva zelo zmedeni, zdaj pa smo 
že pravi strokovnjaki v iskanju predavalnic 
in vajalnic, pomnjenju številnih novih imen 
in vseh ostalih malenkosti, ki pridejo z 
novim okoljem. :) V Mariboru se je na 
začetku profesionalni odnos med sošolci, 

profesorji in asistenti prelevil v 
kolegialnega, ustvarila pa so se tudi 
številna nova prijateljstva, predvsem zaradi 
podobnih zanimanj in interesov. Podobno 
pričakujemo tudi tukaj, vendar pa se 
zavedamo, da gradnja novih odnosov 
temelji predvsem na vestnosti in 
sodelovanju. Od bodočih ekologov se v prvi 
vrsti pričakuje razumevanje globalnih in 
lokalnih ekoloških problemov, kot tudi 
velika mera fleksibilnosti, timskega duha, 
obenem pa tudi samostojnega dela. 
Doseganje tega nam prestavlja izziv, 
trenutno največje veselje in pričakovanja 
pa nam predstavljajo terenske 
dogodivščine, ki jih že prav nestrpno 
čakamo (poletje pridi kmalu!). :) 
 

Risba : Darja Kolar 
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Avtor :  Jaka  Kregar 



 

 17 

NAŠIH 20 LET 
 

P red 20 leti, če smo natančni, pravzaprav že pred 21 leti, je Društvo študentov 
biologije pričelo z delovanjem in po besedah drugega predsednika Primoža 
Presetnika, ki je nasledil Mitjo Maružina, to res ni bil mačji kašelj, zato smo pestri 
zgodovini našega društva dodali tudi nekaj njegovih izjav iz intervjuja, ki jih je za 
Antirepresor podal ob 10. obletnici. 

Vse se je začelo leta 1995, ko se je Marko 
Jevšek odpravil v Francijo in od tam z 
nekim Madžarom prišel na idejo o 
ustanovitvi Društva študentov biologije. 

Krog študentov, ki so imeli vizijo o boljši 
prihodnosti za študente biologije, se je 
začel dogovarjati in kovati vroče železo, ter 
ga s svojimi idejami oblikovati v društvo. 
Med njimi so bili Mitja Maružin, Primož 
Presetnik, Primož Pirih, študent prava Miha 
Križ in ostali člani (Mojca Kristan, Božo 
Frajman, Diana Zadravec, Simona Strgulc, 
Tine Grebenc, Karel Kolarič in Nataša 
Debeljak). Tako so 16.1.1996 sklicali 
ustanovni zbor društva in še isti dan pri 

notarju s podpisi potrdili, da mislijo resno.  
 

»Očitno smo ustanovitelji pravilno 
zaznali, da študenti in študentke 

biologije rabimo nekaj več kot samo 
skupno sedenje na predavanjih ali v 

lokalih. Začutili smo primarno potrebo 
po združevanju. Ker pa plemenske zveze 

ali komune niso bile aktualne, o cehu pa 
še nismo premišljevali, smo se odločili, 
da ustanovimo društvo. Če zmorejo to 
gasilci, bomo tudi mi. Par sestankov, 

študiranje takrat še hrustljavega zakona 
o društvih, dolgotrajno »bockanje«  z  
birokrati, pa smo imeli društvo. Brez 

»slovenceljske« navidezne skromnosti 
lahko rečem, da smo bili dobra ekipa.« 

(Primož Presetnik) 
 

Po overjanju podpisov so le-te z idejno 
zasnovo in zapisnikom ustanovnega zbora 
vložili na državno upravo. Dolgo čakanje, 
vztrajanje in pregovarjanje se jim je končno 
obrestovalo. Po enajstih mesecih je 
16.12.1996 Društvo študentov biologije 

postalo pravna oseba in kmalu pridobilo 
prvih 20 članov.  
 
Na področju obveščanja za vse dogodke in 

dejavnosti se je prvi preizkusil Jernej Zajc, 
ki je nalogo res odlično opravljal, in po 
njegovih zaslugah je luč uzrla tudi spletna 
stran. Začele so se aktivnosti, prve 
ekskurzije, tereni in dejavnosti društva so 
se začela širiti na več področij. Organizirali 
so se prvi tabori na Balkanu, ki so se razvili 
iz neobveznega izleta leta  1998, in te 
prvomajske ekskurzije so kasneje 
poimenovale Ekosistemi Dalmacije, ki so še 
danes aktualni pod imenom Ekosistemi 

Balkana.  

»Ob delu za Društvo smo se marsikaj 

naučili, npr. da so revolucije le izjema in 

da je pravi naravni proces evolucija (kar 

pa bi lahko itak vedeli, če bi spoznanja iz 

splošne biologije prenesli na človeško 

družbo). Pred tem očitnim spoznanjem 

smo marsikdaj vrtali v železobetonski zid 

s svedrom za les.« 

(Primož Presetnik) 

 

 

 

Arhiv DŠB 



 

   
10 let 

Ustanovni člani Ideja o nastanku društva  

ČASOVNICA DŠB 

 

1. RTŠB v okviru DŠB 

 

10 let 

ČASOVNICA DŠB 

1. Antirepresor – Seria nova 

 



 

 

1. Ekosistemi Balkana Mljet 

Društvo postane pravni član  

20 let 

Izjave dotedanjih predsednikov 

5 let 

1. Ekosistemi Balkana  Mljet 
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Leto 2001 je bilo pomembno tudi za 
Antirepresor, ki je ponovno oživel z novo 
serijo številk. Danes jih šteje že 22. Leta 
2002 je društvo organizacijsko prevzelo 
tudi RTŠB, o katerem boste več izvedeli v 
nadaljevanju. Sekcije so se začele 
ustanavljati, ko se je skupina ljudi začela 
ukvarjati z določeno tematiko. Potapljaška 
in fotografska sicer ne obstajata več, 
vendar dejavnosti še vedno ostajajo. Vsake 
toliko časa se najdejo ljudje, ki jima 
vdahnejo malo življenja in poskrbijo, da ne 
zamreta. Sekcija za proučevanje in varstvo 
netopirjev pa je doživela razcvet in prerasla 

v samostojno društvo.  

 

»Vedno smo si prizadevali, da bi bil DŠB 

društvo vseh študentov biologije in ne 

samo par koritnikov, kot se je to dogajalo 

v podobnih oddelčnih društvih. Naša 

filozofija je bila, da naj članarina pokrije 

samo osnovne stroške delovanja društva 

– npr. svinčnike, papir, stroške vodenja 

bančnih računov in podobne birokratske 

stroške. Zato je bila članarina vedno 

nizka, zato je še vedno ena bolj zabavnih 

tem na občnih zborih.«  

(Primož Presetnik) 

 

 

 

 

 

 

 

Najbolj vidna je seveda IT sekcija, ki je še 

danes zelo pomemben člen pri ohranjanju 

vezi med člani in društvom. Danes je s 

tehnologijo mogoče vse in to tudi s pridom 

izkoriščamo. Še posebej obiskana je rubrika 

Namigi, ki že vrsto let študentom olajša 

marsikatero izpitno tegobo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

»Dvomim, da je mnogo študentskih 

društev v Sloveniji, ki se lahko pohvalijo 

s takim široko paleto dejavnosti in bolj 

ali manj stalnimi aktivnostmi. To dejstvo 

dela DŠB kot društvo kredibilno in močno 

v političnih odnosih z ostalimi 

študentskimi društvi.  Naj torej 

zaključimo s politiko. Politika sama ni 

slaba, vsi jo izvajamo in zato je neumno 

vihati nos, češ jaz se pa ne grem politike. 

Vsak je politik, že takrat, ko se 

nasmehneš in pozdraviš kuharico in zato 

dobiš večjo porcijo.«  

(Primož Presetnik) 

 

Danes Društvo študentov biologije nadaljuje tradicijo in vsakodnevno se 

trudimo, da ohranjamo, kar so zgradili naši predhodniki, obenem pa stopamo 

v korak s časom in želimo stvari še izboljšati in nadgraditi. Zahvala pa gre 

seveda vsem, ki ste nam to omogočili s tem, ko ste pristavili svoj delček k 

našemu 20 letnemu mozaiku. 
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ALI VESTE, KDO SMO? 

Katarina Lenarčič 

Neja Bizjak 

 

S  sošolko sva se sprehodili po hodnikih Oddelka za biologijo, FRI-ja in FKKT-ja ter 
zastavljali vprašanja mimoidočim. Biologe sva spraševali o našem društvu ter vzdušju 
na fakulteti, FRI-jevce in FKKT-jevce pa po zanimivih bioloških dejstvih.  

Začeli sva na Oddelku za biologijo, kjer sva mimoidočim zastavili naslednjih pet 
vprašanj. 

Ali veste, kaj pomeni kratica DŠB? 

Vsi vprašani so vedeli, da kratica stoji za 

imenom Društva študentov biologije, kar 

pomeni, da DŠB svoje delo dobro opravlja 

in skrbi za prepoznavnost društva.  

 

Katero obletnico letos praznuje DŠB? 

Tu se je pojavilo kar nekaj negotovosti, ven-

dar je kljub temu na odgovor pravilno odgo-

vorila polovica vprašanih. Pravilen odgovor 

je seveda 20 let.  

 

Kako redno se udeležujete taborov in te-

renov, ki jih organizira DŠB? 

Tu so naju odgovori malo presenetili, saj je 

od vseh vprašanih le nekaj izjem, ki se red-

no udeležujejo dogodkov našega društva in 

nekaj takih, ki se jih udeležujejo občasno. 

Vsi, ki so se udeležili katerega izmed tere-

nov ali taborov, so povedali, da so te dejav-

nosti super, zanimive in informativne ter 

nujne za študente biologije, ki sicer večino-

ma pridobivajo le teoretično znanje.    

 

Kakšno se vam zdi vzdušje na oddelku za 

biologijo? 

Študentje so nama povedali, da je vzdušje 

zelo prijetno in domače, veseli pa sva bili, 

ko sva prav od vseh vprašanih slišali, da so 

odnosi med profesorji in študenti v redu, še 

boljši pa so odnosi med študenti samimi. 

 

Na kaj vas spominja beseda BIOLOGIJA? 

Pričakovano so bili najpogostejši odgovori 

narava, živali in rastline. Nasmejal  naju je 

odgovor, da jih na biologijo spominjajo ne-

kateri naši profesorji, ki jih poučujejo. Očit-

no izgledajo precej biološko.  
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Ali je pingvin ptič ali sesalec? 

Odgovor se zdi preprost, vendar je kar 

nekaj študentov odgovorilo narobe in sicer, 

da je pingvin sesalec. Ostali so ob vprašanju 

najprej pomislili, da je pingvin sesalec, a so 

se po premisleku odločili, da je res ptič. 

 

Koliko ur dnevno spi žirafa? 

Tu nismo dobili nobenega pravilnega 

odgovora. Žirafa na dan spi le pol ure. So pa 

študentje sklepali po različnih znakih. 

»Najbrž spi veliko, saj je to velika žival in 

potrebuje počitek!« ali pa »Žirafa spi zelo 

mala časa, saj je velika in se ne more kar 

uleči na tla in zaspati.« 

 

 

 

Koliko različnih vrst bakterij najdemo v 1 

gramu tal? 

Slišali sva kar nekaj odgovorov: preveč, 

zelo veliko, sto tisoč, dvainštirideset. S 

pravilnim odgovorom, ki je 10 000, pa je 

odgovorila skoraj polovica anketiranih. 

BRAVO! 

 

Koliko časa lahko preživi bakterijska 

spora? 

Tudi tu so bili odgovori zelo različni: sto 

milijonov, tri milijone let, en teden, dva 

tedna, en mesec, nekaj ur, … Pravilno pa ni 

odgovoril skoraj nihče – do 25 milijonov let. 

Vsi so se nad tem dejstvom začudili in z 

nasmeškom primerjali življenjsko dobo 

človeka in bakterijske spore. 

 

Nato je sledil sprehod po hodnikih sosednje fakultete, kjer sva študente FKKT in FRI 

spraševali po bioloških temah, ki so bolj zabavne narave. 

Zastavljanje vprašanj se nama je zdelo zelo zabavno. Iz odgovorov je razvidno, da 

mora še veliko biologov obiskati vsaj kakšen teren, ki ga pripravlja DŠB, ker resnično 

ne vedo, kaj zamujajo. Študente ostalih smeri, ki sva jih spraševali po bioloških 

zanimivostih, pa bo potrebno kdaj pripeljati na obisk na naš faks. 
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RTŠB: 28 LET TERENSKEGA KULTA 
Jaka Kregar 

 

O d 17. do 27. julija 2016 je potekal že 28. Raziskovalni tabor študentov biologije. V 

Dravogradu, na stičišču dolin treh rek – Drave, Meže in Mislinje, je 54 bioloških 

navdušencev med Korošce vnašalo stereotipno podobo biologa. Prebivalci so lahko 

opazovali zanimive prizore – od ljudi, ki očitno še niso slišali za koso (kaj šele 

kosilnico) in travo pulijo kar z rokami, do osebkov, ki se ob mraku smukajo naokrog s 

čudnimi napravami in poskušajo vzpostaviti stik z netopirji. Ko so si razjasnili, kdo 

smo in kaj počnemo, je bilo med njimi čutiti zadovoljstvo, da smo si za raziskovanje 

letos  izbrali prav njihovo regijo. 

Udeleženci in mentorji 28. Raziskovalnega tabora študentov biologije (Dravograd 2016, foto: Andrej 

Piltaver) 

 

Marsikdo od udeležencev tabora se ob vihtenju metuljnice ni zavedal, kakšno je 

ozadje tega tabora, kako bogato zgodovino ima, v kolikšni meri so vsi sodelujoči z 

28-letnim delom prispevali k poznavanju slovenske flore in favne ter da je prav ta 

tabor krepko vplival na sedanjo podobo slovenske terenske biologije. Priznam, tudi 

sam sem šele letos, ko sem stopil v čevlje vodje tabora, spoznal  malo večji del 

naštetega, zato je prav, da znanje o tem razširim med sedanje in bodoče biologe. 

(Kratka) zgodovina skoraj vsega 

Z obiskovanjem naravoslovnih taborov sem 

začel že pred študijem biologije, še v 

srednji šoli. Leta 2010 sem se prvič 

odpravil na dijaški biološki tabor, ki je bil – 

kot boste videli kasneje – organiziran zelo 

podobno kot RTŠB: teden dni spoznavanja 

življa v interesnih skupinah po nekaj 

udeležencev.  Tam sem spoznal prenekatere 

mentorje, nekateri so bili takrat študentje 

višjih letnikov, nekateri že zaposleni 

biologi.  
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Nekateri še vedno študirajo, spet drugi so 
že diplomirali in/ali se zaposlili, številnim 
pa je skupno, da se sedaj ponovno 
srečujemo na študentskih taborih. V 
pogovorih med njimi je bila takrat 
velikokrat omenjena besedica RTŠB, vendar 
točnega pomena izraza, ki mi je zvenel kot 
precej prisiljena kratica, seveda nisem 
poznal. Iz pogovorov sem razbral, da gre za 
še en biološki tabor, da naše mentorje nanj 
vežejo lepi spomini, nekateri pa so o njem 
govorili s posebnim zanosom. Ko   sem jih o 
tem povprašal, sem izvedel, da gre za 
Raziskovalni tabor študentov biologije, ki 

poteka vsako poletje ter je alfa in omega 
udejstvovanja (bodočih) terenskih biologov. 

Po 4. letniku gimnazije, ko sem že vedel, da 
bom študij nadaljeval na Večni poti 111, sem 
se dijaškega tabora v Prvačini udeležil še 
zadnjič in nekako logično se mi je zdelo, da 
bom naslednja poletja preživljal na 
»kultnem« RTŠB-ju. Takrat še nisem vedel, 
da DŠB in Metalcamp med seboj ne 

usklajujeta datumov poletnih dogodkov, in 
tako sem prva tri študijska poletja namesto 
med biologi preživel ob poslušanju težkih 
ritmov v Posočju. Leta 2015 sem se končno 
odločil, da Sočo zamenjam za Kolpo in se 
udeležil RTŠB-ja v Beli krajini. 

Dragatuš 2015: mrzlo pivo teče v potokih, 
mentor, ki nas je na taboru v Črni Gori 
vsakodnevno izčrpaval od jutra do jutra, se 
je očitno »pomehkužil«, FPP = zeleni kal, 
Belokranjci so zakon, bobri se ne želijo 
slikati. Še prehitro je prišel konec tabora in 
plani za leto 2016, nekaj izkušenj z 
organizacijo taborov sem že imel in sprejel 

sem vodstvo tabora za prihodnje leto. 

 

Dravograd 2016: mala šola komunikacije 
z mentorji, mrzlo pivo še vedno teče v 
potokih (če ga kdo da v hladilnik), alkohol 
in nikotin učinkovito zmanjšujeta 
organizatorjevo stopnjo agresije, naveza 
gospod Vrtič – policija – ravnateljica skrbi 
za pestre noči, mentorska večerja ali 
iskanje veganskih ocvirkov, skupina za 
pokemone, a bodo šli ljudje že enkrat 

domov, DOPUST, ODKLOP! 

 

Takole nekako gre moja kratka taborska 

zgodovina, kolo z imenom RTŠB pa se 

je začelo vrteti že  veliko prej, davnega 

leta 1988. 

Študentske ekskurzije, ki jih narekuje 

potreba po spoznavanju favne in flore v 

naravi, imajo med študenti biologije 

Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani 

že dolgo tradicijo. V časih, ko je bila 

Slovenija še sestavni del Jugoslavije, se je 

večina takih ekskurzij usmerjala v osrednji 

in južni del naše "širše domovine", ki je bil 

za nas - vajene srednjeevropske flore in 

favne - nadvse privlačen. A material, zbran 

v tako odročnih in malo raziskanih krajih, 

je bilo brez resnega in dolgoletnega truda 

že zanesljivo določati zelo težko, kaj šele, 

da bi najdbe lahko tudi kritično ovrednotili. 

Konec osemdesetih let pa so se med 

študentskimi udeleženci ekskurzij v 

"eksotične" predele Jugoslavije začele vse 

bolj izražati tudi čisto turistične usmeritve, 

ki so bile z resnim biološkim terenskim 

delom seveda nezdružljive. Ker smo se 

poleg tega zavedeli dejstva, da so tudi 

številni predeli Slovenije zelo slabo 

raziskani, smo 1988. leta organizirali 

slovenski študentski biološki raziskovalni 

tabor v Dolnji Bistrici ob Muri. 

Nejc Jogan o začetkih tabora (objavljeno v     

Naturi Sloveniae, 2001) 

 

Po enoletnem premoru zaradi 

pomanjkanja motivacije (1989) je bil 

tabor ponovno organiziran leta 1990 v 

Starem trgu ob Kolpi, od takrat pa 

neprekinjeno poteka vsako leto na drugi 

lokaciji v Slovenji. 
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 Začelo se je vse skupaj seveda zelo spontano, 

brez visokoletečih in milozvenečih, do  

potankosti razčlenjenih ciljev. Bili smo 

tovariši in prijatelji, ki sta nas družila 

ljubezen  do narave in želja po odkrivanju 

neznanega. Število udeležencev je iz leta v 

leto raslo, s tem se je večala   tudi   

zapletenost   organizacije   taborov   in   

zaradi   enostavnosti   organizacije      in  

učinkovitosti taborov so se vzporedno 

razvijala pravila tabornega bitja in žitja, v 

luči katerih  so tudi naši cilji dobivali vse 

bolj jasne obrise. 

Nejc Jogan in Primož Presetnik o ciljih 

tabora (objavljeno v zborniku RTŠB Videm 

pri Ptuju, 2002) 

 

  Leta 1995 je izšel prvi taborski zbornik s 

poročili raziskovalnih skupin. Obsegal je 

poročila s taborov Raka (1992), Smast 

(1993) in Črneče (1994), od tedaj pa vsi 

tabori z manjšo ali večjo zakasnitvijo 

dobijo svoj zbornik. Te publikacije so po 

eni strani dragocen vir podatkov, po 

drugi strani pa so odličen pomnik 

zgodovine ter odražajo poslanstvo tabora 

od začetkov pa vse do danes. 

Vse do leta 2001 je RTŠB potekal pod 

okriljem Zveze za tehnično kulturo 

Slovenije (ZOTKS), v letu 2002 pa se je 

Društvo študentov biologije zaradi 

razhajanj med društvom in zvezo odločilo 

za organizacijo tabora v lastni režiji. 

Prehod izpod okrilja zveze seveda ni bil 

enostaven, vendar  je društvo finančne in 

birokratske ovire uspešno prebrodilo in 

organiziralo tabor. Od takrat naprej je 

organizacija tabora v domeni Društva 

študentov biologije. 

 V začetnih letih so se izoblikovali cilji, ki 

so rasli in še vedno rastejo skupaj s 

taborom. Glede na to, da je tabor v 28 

letih doživel in preživel marsikaj, lahko 

rečemo, da so bili ti cilji postavljeni zelo 

uspešno. Cilji so podrobno razdelani v 

zborniku Raziskovalnega tabora 

študentov biologije Videm pri Ptuju 

(2002). 

 Izobraževalni cilji: spoznavanje 

rastlin in živali v naravi, seznanjanje 

s terenskim delom in kartiranjem, 

spoznavanje metod določevanja, 

obdelava in obravnava taksonomsko 

kritičnih skupin, pridobivanje 

kritičnega odnosa do literature. 

 Raziskovalni cilji: sistematično 

kartiranje določene skupine, 

odkrivanje novih vrst, raziskovanje 

floristično in favnistično 

zanemarjenih območij, zbiranje 

materiala kritičnih skupin. 

Poenostavljen 

prikaz 

delovanja RTŠB  

(prvič 

objavljeno v 

Antirepresorju 
št. 1, 2001, 

avtorica: 

Barbara Remic) 
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Sekundarni metaboliti tabora 

 

Na taborih so se kalili mnogi biologi, 

nezanemarljiv delež jih študenti danes 

srečujemo v vlogah asistentov in 

profesorjev (na letošnjem RTŠB-ju se je 

kot udeleženec znašel tudi eden izmed 

asistentov z našega oddelka, ki me je pred 

letom in pol poučeval na vajah – 

predstavljajte si, kako zanimivo postane, 

ko potem kot vodja tabora njega in ostale 

dežurne v kuhinji priganjaš pri izdelavi 

kruhovih cmokov J). Vsekakor pa tabor 

nima le izobraževalne in raziskovalne 

plati, marveč je izrednega pomena tudi 

druženje udeležencev, tkanje novih 

prijateljstev in kovanje bioloških idej. 

Tako je že na taboru v Središču ob Dravi 

(1997) začela nastajati ideja o Naturi 

Sloveniae, reviji za terensko biologijo. 

Dve leti kasneje, na taboru v Šalovcih, je 

nastal uvodnik za prvo številko, ki je 

istega leta tudi izšla, vsebovala pa je 

poročila skupin s tabora v Središču. 

 

Življenje na RTŠB 

Podobnosti z realnostjo so nenaključne, 

popolnoma namerne (in občasno rahlo 

potencirane za doseganje vtisnjenja v 

spomin bodočih udeležencev taborov). 

 

 

Doživeti (in preživeti) RTŠB je za 

vsakogar, najsi bo to udeleženec, mentor 

ali organizator, nekaj posebnega in težko 

opisljivega. V vseh letih obstoja so se 

izoblikovala pisna in nepisana navodila,  

kako  vsako  leto  ustvariti  taborski  

ekosistem  in  sodelujočim  omogočiti,  da  

zasedejo  in  čim bolje izkoristijo svoje  

Leta 1998 štejemo za prvo leto 

Ekosistemov Dalmacije. Vse skupaj se je 

začelo kot prvomajski izlet nekaj 

navdušencev, nato se je tabor začel širiti, 

iz Ekosistemov Dalmacije so nastali 

Ekosistemi Jadrana, v zadnjih letih pa so z 

zavzemanjem nekaterih lokacij v 

notranjosti balkanskega polotoka zrasli 

Ekosistemi Balkana. Način delovanja 

tabora je enak kot na RTŠB in ni dvakrat za 

reči, da je ideja za prvomajski tabor zrasla 

na kakšnem RTŠB-jevskem zelniku. 

Marsikatero biološko društvo, brez 

katerega si danes zelo težko predstavljamo 

slovensko terensko biologijo, je bilo idejno 

osnovano na RTŠB, ideja o študentskem 

udejstvovanju pa so se širile na tuje.  V 

Bosni in Hercegovini je pred nekaj leti 

nastalo Društvo studenata biologije; 

ustanovila ga je večkratna udeleženka 

naših taborov, ki je začutila, da tudi pri 

njih potrebujejo nekaj podobnega. 
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ekološke niše. Večina dejavnikov, ki 

vplivajo na stabilnost ekosistema, je pod 

nadzorom vodje tabora in mentorjev, edino 

vsakoletne lokalne klimatske razmere ter 

raznolike biotske interakcije občasno 

poskušajo zamajati sistem. Šalo delno na 

stran, poglejmo si tipičen potek tabora. 

 

Prisluhnimo mnenju štirikratne udeleženke 

tabora, pa naj se npr. imenuje ČM. 

»Grozno je. Vsak dan te vodja tabora zbudi 

ob sončnem vzhodu. Potem moraš na 

njegovo željo cel dan lupiti krompir ali 

pomivati tla. Še hujši so mentorji: od 

ranega jutra do poznega večera, pri 

nekaterih skupinah pa še celo noč, te 

izrabljajo za svoje dejavnosti: splezaj tja, 

izpuli tisto, kam greš, ne spat, nehaj se že 

tuširat - gremo!!! In tako deset dni... 

Sprašujete me, ali se bom sploh še 

udeleževala taborov? Jaaaa!!!!!« 

               Objavljeno v Antirepresorju št. 1, 2001 

 

Zgodba se začne že na prejšnjem taboru, 
leto poprej, vendar je očem udeležencev 
skrita (v kolikor se jim ni uspelo v obliki 
aktivnih članov infiltrirati v višje sfere 
DŠB-ja) do pričetka tabora. Prolog so 
seveda prijave na tabor. Z razvojem RTŠB-
ja so iz barvitih plakatov s seznamom 
interesentov in čakanja uradnega povabila 
na tabor po pošti evoluirale v spletne 
prijave. Udeleženec, ki se uspe prebiti čez 
vse ukane, ki mu jih na pot postavi IT 
sekcija društva, in doseže ustrezno 

časovno normo (beri: se prijavi 
pravočasno), dobi mesto na taboru. Potem 
vse do tabora nestrpno čaka, v katero 
skupino ga bo Klobuk Izbiruh2  (beri: 
mentorji) uvrstil. 

Prvi večer tabora se mentorji in vodja 

tabora usedejo skupaj in dorečejo še 
zadnje podrobnosti za uspešno 11-dnevno 
mučenje udeležencev. Generalne smernice 
so seveda jasne, mučilne metode in 
pripomočki pa so specifični za posamezne 
skupine, zajemajo pa od dvigovanja 

izjemno strupenih zelnatih trajnic na 
herbarijske pole, teka na 1000 metrov z 
metuljnico v gosti travi, netopirskega 
triatlona v cerkvah (tek od avta do cerkve, 
tek na zvonik, tek nazaj v avto) v n 
ponovitvah dnevno, izpostavljanja 
neposredni bližini strupenih vrst kač do 
namakanja nog, obutih v mučilne čevlje 
Teva, v blatni vodi. 

 

Na sestanku za udeležence, ki je na vrsti 

kako uro kasneje, ti dobijo navodila za 
uspešno mučenje samih sebe. Najbolj 
zagrizene skupine se že prvi večer 
odpravijo na teren, novi udeleženci se še 
zadržano spoznavajo z ostalimi in 
debatirajo, v kaj so se vendar pustili 
prepričati, taborski povratniki pa 
analizirajo dosedanji potek tabora ter iz 
čudnih aluminijastih valjev, polnjenih z 
zelenim zlatom, napovedujejo vse mogoče 
scenarije tabora. 

 

Sledi prvi niz terenskih dni. Torej, kot je 

povzela ČM za Antirepresor pred 15 leti: 

vstajanje ob zori (ali pred njo), cel dan 
izčrpajočega fizičnega dela na terenu, 
koserja (če dežurnim uspe skuhati in če je 
mentor sploh lačen), nato teren do 
večernega mraka (ali zore naslednjega 
dne), v ta natrpan urnik mora udeleženec 
stlačiti še večerno rajanje. Motivacija vseh 
je prvi dan velika, z večanjem števila 
preživetih dni na terenu upada motivacija 
udeležencev, povečuje se motivacijska 
agresija mentorjev in organizatorja. 

 

Karkoli naj bi stvarniki tega planeta že 
počeli peti dan, nas biologov ne zanima 
preveč, mi imamo praviloma takrat zvečer 
piknik. Hrana na plano zvabi tudi najbolj 
sramežljive udeležence, ki jim popustijo še 
zadnje zavore in se prepustijo rajanju do 
jutra. Marljivim delavcem (no ja, pa tudi 
javni upravi) pripada dopust, zato je dan 

po pikniku terenskega dela prost (ampak 
le do večera, zvečer se gre na teren – mi 
smo resna firma, ne javna uprava, lepo 
prosim!). 
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Mentorji na mentorski večerji (RTŠB Vransko 2007, foto: Primož Presetnik) 

Za prostim dnem pride še nekaj lažjih 

terenskih dni (besedna zveza lažji terenski 

dan naj bi označevala terene, ki praviloma 

niso več tako intenzivni, je pa lahkost teh 

dni obratno sorazmerna z uspehom skupine 

v dneh pred piknikom; nekateri zadnje 

dneve še mrzlično iščejo različne oblike 

življa, ki se jim izmikajo že cel tabora, pa bi 

jih tako zelo radi popisali). Zadnji dan 

tabora skupine pripravijo predstavitve 

svojega dela, ki so sila raznolike – od strogo 

taksonomskih predstavitev vrst do 

poudarka na različnih terenskih prigodah. 

Sklepno dejanje tabora je mentorska 

večerja, nadvse svečan dogodek, ko se 

udeleženci pustijo razvajati s kuharskimi 

mojstrovinami mentorjev. Seveda  tudi 

zadnja noč ne mine brez rajanja do jutra, ko 

biološka karavana zares zapusti šolo, 

prebivalci in šolski zidovi pa si v prihodnjih 

petih letih opomorejo od šoka, ki jih je 

doletel v zadnjih enajstih dneh. 

Posebno pozornost velja nameniti 

doživetju, ki doleti vse udeležence tabora – 

dežurstvu. Gre v bistvu za del taborskega 

kurikuluma, nenapisani učni cilji pa 

pravijo, da udeleženci z opravljanjem 

dežurstev pridobijo kuharske kompetence, 

se izurijo v skupinskem delu in delu pod 

pritiskom (živčnih ljudi, ki navsezgodaj 

zjutraj zahtevajo svojo kavo) ter se naučijo 

discipline. Udeleženci so pri doseganju 

ciljev različno uspešni, v primeru neuspeha 

pa jim organizator ali mentorji odredijo 

popravni izpit (še en dan dežurstva). Sadovi 

dežurstva se kažejo v vrhunskih 

kulinaričnih dosežkih z občasno dimno 

noto, turški kavi v električnem grelniku 

vode, občasno pa tudi v prav sproščujočem 

dnevu za organizatorja, ker vse poteka po 

planu (kačjepastirke z RTŠB 2016, hvala 

vam za super dežurstvo!). Obenem se kot 

vodja tabora naučiš, da je v naravoslovju 

res pomembna kvantitativna opredelitev 

večine pojavov. Že kmalu se namreč izkaže, 

da se tvoja predstava o majhnih koščkih 

korenja zelo razlikuje od predstav dežurnih 

o točno isti stvari; sir, ki bi ga nekateri 

želeli postreči za malico, je po njihovo v 

rezinah, ti pa tak kos sira v Mercatorju 

naročiš z besedami »eno kilo Edamca v 

kosu, prosim«.  
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Rešitev je le, da med obvezne kuhinjske 

pripomočke uvrstiš ravnilo in koščke 

korenja podaš z merami 5,4324 mm krat 

3,2414 mm krat 8,4691 mm. Kakorkoli že, 

nobena juha se ne poje tako vroča kot se 

skuha (sploh pa ne na RTŠB). V pravi ekipi 

je lahko dežurstvo prav zabavno, ob 

luščenju krompirja pa razdreš marsikatero 

biološko in nebiološko. 

Damjanov izraz na obrazu pove vse: žuri na RTŠB so taki, kot se spodobi! (RTŠB Dekani 

2004, foto: Zoky) 

Torej, priti ali ne priti na RTŠB? 

Moje pisanje v tem prispevku bi znalo koga, 

ki še ni bil na taboru in ne zna prebirati 

med vrsticami, odvrnilo od udeležbe na 

RTŠB. Res je, da so terenski dnevi na 

taboru včasih naporni, vendar služba 

terenskega biologa ni (vedno) ležanje na 

plaži z možgani na off in čivavo na straži. 

Da ne bom razpredal samo o tem, da lahko 

z udeležbo na RTŠB pridobite kopico 

novega biološkega znanja in izkušenj (in 

ponovno, ne morem dovolj poudariti, da je 

tabor res idealna dopolnitev študija 

biologije), naj  omenim,  da  RTŠB  prinaša  

tudi  številna  cehovska  poznanstva  (najsi  

bodo  to  vaši  sotrpini  ali uveljavljeni 

strokovnjaki – dobro je poznati oboje), 

nepozabno izkušnjo sobivanja s  približno  

70 osebki v okolju z omejenimi dobrinami 

ter seveda kakovostna biološka rajanja. 

Bruci, posebej apeliram na vas  – pridite 

na RTŠB 2017!  

Če ne drugega, vas prihodnje leto čaka  

obilica sistematskih predmetov in tabor je 

odlična priložnost, da se že poleti naučite 

kakšno latinsko besedo, s katero se boste 

tekom 2. letnika pohvalili pred sošolci. Da 

ne omenjam tega, da lahko na taboru od 

prekaljenih prebivalcev Večne poti 111 

dobite informacije o bogatih nahajališčih 

zapiskov  in nasvete, kako v kozji rog 

ugnati tudi najbolj »zagamane« profesorje. 

Če ne verjamete, uporabite svoje 

komunikacijske veščine in se pozanimajte 

pri starejših letnikih. 

 

Je torej odgovor na vprašanje jasen?  

Se vidimo na RTŠB 2017. 
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PIKNIK OB 20-LETNICI DŠB 
Ester Premate 

N aše društvo je v januarju 2016 dopolnilo že 20 let. Toliko časa je minilo od usta-

novnega zbora DŠB, uradno pa  je bilo društvo registrirano v decembru 1996. V poča-

stitev okrogle obletnice smo organizirali piknik, na katerega smo se potrudili privabiti 

čim več zdajšnjih in nekdanjih članov društva. 

Foto : Jaka Flis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piknik smo izvedli 18. maja 2016 za stavbo 

Oddelka za biologijo. Že skoraj mesec prej 

smo začeli z iskanjem kontaktov naših 

predhodnikov in bili pravzaprav pri tem 

precej uspešni. Kakšni e-poštni naslovi 

sicer niso več delovali, nekaj se jih je 

odselilo v tujino, nekaj jih je bilo preveč 

zaposlenih – kljub vsemu smo bili prijetno 

presenečeni nad odzivom in številom 

nekdanjih aktivnih članov društva, ki so se 

nam takrat popoldne in zvečer pridružili. 

Mislim, da se nam je večini zdelo super, da 

smo spoznali starejše kolege in z njimi 

izmenjali kakšno besedo. Na pikniku smo 

se torej zbrali v večini zdajšnji  in bivši  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

člani DŠB ter študenti biologije, ni pa 

manjkalo tudi zaposlenih na Oddelku za 

biologijo. DŠB je zagotovil hrano in pijačo, 

poleg tega pa smo pripravili še dve veliki 

torti. Glede na komentarje in želje lahko 

rečem, da bomo piknik te vrste zagotovo 

ponovili. Pri tem ne mislim šele 

praznovanja 25. ali 30. obletnice, pač pa je 

do nas prišla pobuda, da bi DŠB vsako leto 

organiziral piknik, namenjen druženju 

vseh članov. Kar nekaj kolegov se je 

ponovno srečalo po nekaj letih in kot so 

sami predlagali, bi lahko uvedli kar letne 

spomladanske piknike DŠB. :)  
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BOGATA OBALA, ŠE BOGATEJŠA IZKUŠNJA 

Klemen Kisovec 

J 
anuarja je skupino biologov zaneslo daleč stran od rodne prelepe Slovenije. Kam in 

kako? Namig se skriva že v naslovu članka, kaj več pa si lahko preberete v sledečih 

vrsticah. 

Foto: Rudi Kraševec 

Tisti, ki so že bili tam, vedo, da se med 

Nikaragvo in Panamo nahaja košček raja na 

Zemlji, Meka vsakega biologa, imenovana 

Kostarika. Costa Rica v prevodu pomeni 

»bogata obala« in verjemite mi, njenih 

bogastev res ni malo. Biologom in 

ljubiteljem narave je zanimiva že iz 

podatka, da ta država predstavlja le 0,1% 

zemeljskega površja, pa vendar lahko na 

njej najdemo 5% vseh vrst živih bitij. 

Zaradi tropskega podnebja smo se tja 

odpravili v sušnem obdobju (to pomeni, da 

dežuje »samo« popoldne in ne čisto vsak 

dan). Ob našem odhodu je pri nas močno 

snežilo in mrazilo, skratka tipično vreme za 

januar. Po večurnem letenju in prestopanju 

na letališčih smo v večernih urah končno 

prispeli v prestolnico San Jose, kjer je bilo 

ponoči prijetnih 20 stopinj, skratka tipično 

vreme za januar. 

V San Joseju smo le prenočili, zjutraj pa so 

nas zbudili prijetni sončni žarki in malo 

manj prijeten vlak, ki je vozil le nekaj 

metrov stran od našega hostla. No, smo 

imeli vsaj masažo na vibrirajočih posteljah, 

ko je lokomotiva pripeljala mimo. Po 

jutranji budnici so nam v hostlu pripravili 

tipičen kostariški zajtrk, imenovan »gallo 

pinto«, skratka jed iz riža in fižola, zraven 

pa kos kruha in umešana jajca. Energija za 

začetek dneva, »check«, fotoaparati s 

prstom na sprožilcu pripravljeni, vsi na 

avtobus in gremo! 

Prvi postanek je bila tržnica v bližnjem 

kraju Cartago. Poskusili smo sadje vseh vrst 

in oblik, kakršnih pri nas ne poznamo. 

Okusi, ki niso bili podobni ničemur do sedaj 

poizkušenega, so božali naše brbončice, na 

koncu pa smo vse skupaj poplaknili z 

merico kostariškega ruma. 
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Foto : Rudi Kraševec 

Avtobus nas je nato peljal v bolj gorat 

predel Kostarike, in sicer na 3000 m 

nadmorske višine. Lahko si predstavljate, 

da so imele te gore malo drugačno podobo 

kot naše, na taki višini namreč še vedno 

raste gozd, imenovan »cloud forest«, saj je 

večino časa zavit v meglico. Tam smo lahko 

opazovali kolibrije, ki so glavni opraševalci 

in na to so posledično prilagojene tudi 

 

 

 

 

 

 

 

 

rastline, katerih cvetovi so drugačnih oblik 

in obarvani večinoma v rdečem delu 

vidnega spektra. Slišali smo oglašanje tudi 

zelo znane ptice na tem območju, quetzala.  

Nekaj srečnih posameznikov jo je tudi 

opazilo, vendar le za kratek čas. Tudi tu 

smo ostali samo za eno noč, ki pa je bila 

precej hladna, navkljub podnebju se zaradi 

nadmorske višine ponoči temperatura 

spusti do okoli ničle. 

Naslednji dan pa smo se odpravili proti 

našemu glavnemu cilju: tropski postaji La 

Gamba, ki se nahaja južneje na pacifiški 

strani Kostarike. Postaja stoji skorajda 

sredi tropskega gozda, zato ni čudno, da se 

v njeni neposredni okolici da videti 

marsikaj zanimivega. Tu smo preživeli 10 

dni našega potovanja, doživetij je bilo 

ogromno, meni osebno pa so bila najlepša 

oz. najbolj zanimiva naslednja: jutro na 

reki Rio Bonito - lepšega jutra v življenju še 

nisem doživel, sonce, meglica na vrhu 

hribov, idilična reka, ki drhti od življenja, 

skratka pogled, ki ga ne moreš doživeti še 

ob najboljšem HD dokumentarcu, enostavno 

moraš biti tam. Neobičajni cimri - v sobi 

smo sicer spali štirje, ponoči pa smo imeli 

družbo, saj se je kar nekaj gekonov 

priplazilo po stenah, priča smo bili tudi 

borbi dveh gekonov, ki sta zdrsnila s stene 

na nočno omarico. Pohod in izlet s čolnom 

do Golfita - po skoraj celem dnevu hoje in 

raziskovanju tropskega deževnega gozda 

smo bili vsi prijetno utrujeni, za piko na i 

pa smo se na koncu še kopali v oceanu, s 

čolnom odpeljali ob obali po zalivu in si 

odprli steklenico piva za popoln zaključek 

dneva ob fantastičnem sončnem zahodu. 

Da pa je imelo naše bivanje na tropski 

postaji tudi raziskovalno noto, so bili zadnji 

trije dnevi na La Gambi namenjeni 

samostojnim terenom. Sam sem deloval v 

skupini za kačje pastirje, drugi pa so se 

posvetili ribam, pticam, krojaškim 

mravljam, rastlinam in plazilcem. Večer 

pred zadnjim raziskovalnim dnem smo se v 

bližnjem baru (beri: edinem baru v širši 

okolici) malo poveselili z domačini in 

ostalimi študenti, ki so bivali na postaji. 

Tretji dan samostojnega dela smo 

predstavili rezultate ostalim. 

Foto :Rudi Kraševec 
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Foto: Rudi Kraševec 

S težkim srcem smo 12. dan potovanja 

zapustili La Gambo in se odpravili malo 

severneje po obali do kraja, imenovanega 

Baru. Peščena obala, palme, mangrove, are, 

skratka vse, kar spada k tropski obali iz 

reklame za Rafaello, je bilo tam. 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

Obiskali smo tudi enega bolj znanih 

naravnih parkov v Kostariki, kjer smo od 

blizu videli kapucinke in rakune, ki radi 

kradejo hrano nič kaj hudega slutečim 

turistom. Za zadnjih nekaj dni smo se 

zapeljali nazaj do prestolnice, vmes pa 

naredili nekaj krajših postankov. In glej ga 

zlomka, na mostu, s katerega smo gledali 

sotočje dveh rek, edini človek, ki se je 

takrat tam  poleg nas ustavil, reče: »O, 

Slovenci!« Nisem mogel verjeti svojim 

ušesom, očitno res velja rek: »Bilo kuda, 

Slovenci svuda!«, sredi Kostarike, na 

turistično ne toliko obljudenem koncu, sredi 

mosta, ja kdo drug kot mi Slovenci. Zdaj ne 

vem, očitno se znamo zavohati med sabo, ko 

smo takole daleč stran od doma. 

Iz San Joseja smo se vozili v okoliške 

naravne parke, vmes pa tudi na inštitut, 

kjer raziskujejo kačje strupe in iz njih 

proizvajajo protistrupe. Pokazali so nam 

nekaj strupenjač, ki jih tu preučujejo, in 

naredili predavanje o strupenih kačah 

Kostarike. V spomin se mi je tudi vtisnil 

gallo pinto, ki smo ga imeli za zajtrk že 14. 

dan zapored in četudi mi je bil na začetku 

zelo všeč, riža in fižola nisem več želel 

videti naslednji mesec dni. Če pa se sedaj 

spomnim za nazaj, kar malo pogrešam tak 

zajtrk od časa do časa. Samo, saj veste, 

kako je, tudi če bi vsak dan jedel pico kebab 

(beri: moja najljubša pica), bi mi počasi 

začela presedati. Zadnji dan v Kostariki je 

bil malo bolj turoben, saj smo morali nazaj 

domov direktno v kruto realnost izpitnega 

obdobja. Rudi in jaz sva prišla domov en 

dan kasneje, saj sva se zadržala na letališču 

v Miamiju. Ne vem, ali je bila za to kriva 

Rudijeva brada, moja temnejša polt ali pa 

enostavno ogromne gneče na tem letališču 

tisti večer, presodite sami. 

Če povzamem vse skupaj, imeli smo se 

res noro. Če bi kdo želel izvedeti kaj več o 

našem popotovanju, naj me pelje na pivo, 

marsičesa nisem omenil v tem članku, da 

ne bi bil predolg in bi potem raje iskali 

obnovo na dijaški.net, kot ste to naredili 

v srednji šoli neštetokrat. Skratka, ko bo 

zopet ekskurzija na Kostariko v načrtu, 

prijavite se, ne bo vam žal! 

Foto : Ester Premate 
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BIOSFERA, KONFERENCA ŠTUDENTOV  

BIOLOŠKIH ZNANOSTI 2016 
 

Ester Premate, David Škufca 

 

V  petek, 23. septembra 2016, je bilo na Oddelku za biologijo živahno. Avlo in 
predavalnico B1 je zapolnila množica študentov in drugih obiskovalcev. Vse od jutra do 
večera so se vrstila predavanja, med njimi pa predstavitve posterjev in vneti pogovori 
ob kavi. Odvijala se je namreč prva Biosfera - Konferenca študentov bioloških 
znanosti. 

Foto : Jan Šuštar 

Študentsko konferenco smo člani Društva 
študentov biologije organizirali prvič v 
zgodovini oddelka. Glavni cilj je bil 
organizirati srečanje študentov biologije in 
sorodnih ved, pa tudi vseh, ki jih tovrstne 
vsebine zanimajo. So-študentom smo želeli 

omogočiti predstavitev njihovega 
raziskovalnega dela, ki ga opravljajo v 
okviru študija ali v svojem prostem času.. 
Vseskozi smo si prizadevali, da bi bila 
udeležba dosegljiva vsem in, da bi 
konferenca pritegnila čim več ljudi, zaradi 
česar smo se potrudili, da je bila udeležba 
za vse brezplačna. Pomembno se nam je 
zdelo, da študenti ob poslušanju 
predstavitev svojih vrstnikov, kolegov in 
povabljenih predavateljev spoznajo, s čim 
vse se v Sloveniji raziskovalno ukvarjajo 

tako študenti bioloških ved kot tudi že 

uveljavljeni raziskovalci. Tovrstne 
predstavitve in objava povzetka prispevka 
v zborniku pa lahko predstavljajo tudi 
začetek raziskovalne kariere. Želeli smo, 
da bi s konferenco spodbudili zanimanje 
začetnih letnikov fakultet za študentsko 

raziskovalno delo.  

Ker pojem 'biološke znanosti' opredeljuje 
zelo širok in raznolik spekter raziskovalnih 
področij, smo želeli, da bi bil nabor vsebin 
uvodnih predavanj čim bolj pester. Tudi 
vsebine študentskih prispevkov so bile zelo 
raznolike, kar je po našem mnenju dobro 
in je pripomoglo k temu, da je konferenca 
pritegnila toliko študentov. Vsak je tako 
lahko naše vsebine s področja, ki mu je 
blizu, hkrati pa je lahko izvedel marsikaj 
novega.  
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Konference so se udeležili študenti treh 
slovenskih univerz in mnogih študijskih 
programov, pritegnila pa je tudi profesorje 
in raziskovalce z nekaterih naravoslovnih 
fakultet Univerze v Ljubljani in Univerze v 
Mariboru. 

Konferenca  je potekala cel dan in bila 
razdeljena na 4 sklope. Na začetku vsakega 
sklopa so bila uvodna predavanja vabljenih 
predavateljev. To so bili že uveljavljeni 
raziskovalci z različnih ustanov; doc. dr. 
Marjetka Podobnik (Kemijski inštitut), doc. 
dr. Jernej Jorgačevski (Medicinska 
fakulteta), prof. dr. Marko Kreft 

(Biotehniška fakulteta) in dr. Matjaž 
Gregorič (Biološki inštitut Jovana Hadžija 
ZRC SAZU). Uvodnemu predavanju je 
sledilo 2-4 študentskih, vmes pa smo imeli 
nekaj odmorov. Po kosilu pa je bil 
namenjen čas predstavitvi posterjev v avli. 
Na tem mestu lahko vključimo tudi nekaj 
številk; 12 študentov je svoje delo 
predstavilo s kratkim predavanjem, 19 pa je 

bilo plakatov (avtorjev pa precej več). 
Konference se je tako udeležilo preko 120 
ljudi! 

 

Tovrstnega projekta smo se člani 
organizacijskega odbora lotili prvič, zato 
smo bili sprva nekoliko izgubljeni, vendar 
smo zaradi svojih izkušenj iz drugih 
projektov in pomoči nekaterih zaposlenih 
na Oddelku za biologijo uspeli. Organizacija 
dogodka je trajala približno eno leto. 
Mogoče se zdi veliko, vendar je enodnevna 
konferenca le vrh ledene gore. Pod gladino 
se skriva obsežna mreža organizacije, da ta 

en dan steče gladko in da je poln vsebine. 
Zbiranje, urejanje in popravljanje 
prispevkov vzame mnogo časa in zahteva 
jeklene živce, da o pridobivanju finančnih 
sredstev ne govorimo. Vendar se je 
obrestovalo, saj smo naleteli skoraj 
izključno na pohvale vrstnikov in 
profesorjev, češ, da je tega manjkalo. V 
veliko zadovoljstvo nam je, da je dogodek 
potekal gladko in, da smo uspeli izdati 
zbornik z vsemi  prispevki. 

 

Cel teden pred konferenco je seveda potekal 
delovno, saj smo morali zadnji hip urediti 
še precej stvari. V petek zgodaj zjutraj se 
nas je zbralo 10 študentov biologije, ki smo 
poskrbeli, da je konferenca potekala po 
načrtih.  

Prispevek o naši konferenci lahko slišite 
na Radiu Študent, fotografije si lahko 

ogledate na FB strani društva, zbornik 
konference pa  je prosto dostopen v .pdf 

formatu na spletni strani 
www.biosfera.si. V bližnji prihodnosti se 
bomo potrudili tudi za objavo posnetkov 
vseh predavanj. Vsekakor obstajata volja 
in želja po organizaciji takšnih dogodkov 

tudi v prihodnje! 

Foto : Nejc Draganjec 
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EKOSISTEMI BALKANA  

VRANSKO JEZERO 2016 
Urša Miklavčič 

 

T abor Ekosistemi Balkana 2016 se je za večino začel 23. aprila, zame pa se je 

odvijal že vse od novembra, ko sem kot »naivna« brucka na motivacijskem vikendu 

Društva študentov biologije sprejela nalogo organizatorke študentskega tabora 

Ekosistemi Balkana. Organizirati tabor pač ni mala malica, ampak vse je mogoče s 

pomočjo starejših kolegov.  

Foto : Rudi Kraševec 

Najprej smo se dogovarjali, kdo bodo 

mentorji na našem taboru, seveda nikogar 

nisem poznala. A smo se vseeno dogovorili 

in imela sem mentorje. Nato smo morali 

poiskati prostor, kjer bomo spali; pisali 

smo vsem kampom v bližini, ampak 

pozabili smo, da na Hrvaškem sezona traja 

le od maja do konca septembra in da 

prvomajske počitnice še niso zanimive za 

hrvaške ponudnike prenočišč. Vendar smo s 

pomočjo Parka prirode Vransko jezero le 

našli kamp, ki bi sprejel 69 študentov z 

vsemi njihovimi avtomobili, šotori, nočnim 

pohajkovanjem za netopirji in prezgodnjim 

ptičjim vstajanjem. Sledila je nekoliko težja 

naloga pisanja prošnje na Hrvaško 

ministrstvo, verjetno bi bila naloga malce 

lažja, če bi jaz govorila vsaj besedico 

hrvaško. Ampak na srečo so mi zopet 

pomagali bolj izkušeni starejši kolegi. In 

sedaj je šele nastopil čas, ko študentom 

povemo, da letos tabor bo. Naj jih ne bo 

strah, ni jim treba planirati prvomajskih 

počitnic, saj smo to zanje naredili mi.  

Nekaj tednov kasneje so se odprle prijave 

za tabor in bilo mi je smešno, zakaj me je 
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Foto: Rudi Kraševec 

Foto : Rudi Kraševec 

zakaj me je skrbelo, da udeležencev ne bo 

dovolj, saj je bilo v 8 minutah ljudi preveč 

in morali smo jim sporočiti, da žal ni dovolj  

prostora za vse. 

In nato smo v petek, 22. aprila, odrinili – 

no, večinoma so ljudje odšli na pot šele 23. 

aprila, vendar se od organizatorjev spodobi, 

da smo prezgodnji.  Prvo noč smo preživeli 

v avtu, saj je bilo prepozno in premrzlo, da 

bi se nam ljubilo postavit šotor. Naslednje 

jutro pa smo seveda poiskali najbližji Lidl, 

ki je bila naša najljubša trgovina naslednjih 

10 dni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vetrovno, a delno sončno soboto pa so 

prispeli udeleženci, postavili smo šotore, 

uredili in počistili kuhinjo. Ugotovili smo, 

da nimamo notranjega prostora za 

določevanje nevretenčarjev in da sta topla 

voda in elektrika na sončne celice, torej ju 

bo bolj malo. Vendar saj smo prišli taborit, 

vse bomo preživeli.  Naredili smo kratek 

sestanek za mentorje in potem mentorji 

kratke sestanke po skupinah, vmes pa se je 

že kuhala slastna večerja. Po večerji je 

sledilo večerno druženje in seveda zgodnje 

sanjarjenje, saj so se naslednji dan začeli 

tereni. Kdor je menil, da se bo še 

stuširal ,pa se je globoko zmotil, saj nas je 

vse minilo zaradi mrzlega pomladnega 

vetra ob morju.  

In smo začeli, vsega skupaj smo imeli 9 

terenskih dni, kjer smo v enajstih različnih 

skupinah raziskovali netopirje, ptice, 

mehkužce, hrošče, dvoživke, kačje pastirje, 

pajke, plazilce, rastline, metulje in jamsko 

živalstvo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sredi tabora, v sredo, smo si zvečer 

pripravili piknik. Imeli smo tako 

karnivorsko kot tudi herbivorsko izbiro 

hrane in na koncu smo bili vsi siti in srečni. 

Naslednji dan smo si vzeli prosto – no, ne 

vsi, nekaj najbolj zagretih biologov se je 

odpravilo na terene. Nekaj nas je odšlo 

pogledat čudovite izvire reke Krke in nekaj 

se jih je odpravilo počivat nazaj v svoje 

šotore.  

Zadnji večer smo vsi napeto spremljali 

vremensko napoved in po kresu ter 

pripovedi poročil vsake skupine je že kar 

nekaj udeležencev pospravilo svoje šotore 

in v strahu pred dežjem raje spalo v avtu.  

V nedeljo, 1. maja, smo se že zgodaj 

odpravili domov, saj je zares začelo 

deževati. Tako se je kljub mrazu in 

pomanjkanju tople vode zaključil moj prvi 

tabor Ekosistemi Balkana na Vranskem 

jezeru.  
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VERTEBRATOLOŠKA EKSKURZIJA PO 

MAKEDONIJI 
Rudi Kraševec 

 

P od okriljem prof. dr. Petra Trontlja smo se Anja Bolčina, Jan Gojznikar in Rudi 

Kraševec podali na vertebratološko terensko avanturo v Makedonijo, natančneje v 

okolico  velikega Prespanskega jezera, blizu lokacije, kjer so lani potekali Ekosistemi 

Balkana.   

Foto: Jan Gojznikar 

 

Tako smo se v zgodnjih jutranjih urah 

neprespani zbrali pred faksom. Ko smo v 

sicer prostoren avto zložili vso terensko 

opremo, smo ugotovili, da je za našo 

osebno kramo ostalo bolj malo prostora, 

tako da smo nekaj (ne)potrebnih 

pripomočkov in oblek pustili kar na 

fakulteti. 

Po dvourni zamudi se je ekspedicija 

vendarle pričela.  Že od prvega trenutka 

smo nekateri z bolj, nekateri z manj 

budnim očesom spremljali okolico na lovu 

za avifavno. Za svoje pozorno spremljanje 

smo bili po prečkanju meje med 

Makedonijo in Srbijo nagrajeni z 

veličastnim trenutkom, ko je nad nami 

zakrožil kraljevi orel (Aquila heliaca). 

Skozi zanimivo pokrajino Makedonije smo 

se nato »cijazili«  še nekaj dodatnih ur, saj 

nam je bila tako všeč (pa tudi pravega 

izvoza nismo našli).  

Pot nas je vodila do ornitološke postaje ob 

Prespanskem jezeru, kjer smo bili 

nastanjeni tekom ekspedicije. Žal 

ornitološka postaja, nekoč osnovna šola, ni 

redno vzdrževana, tako da smo spali v 

rahlo razpadajoči zgradbi s sladkobnim 

vonjem prezrelih jabolk. Pred zgradbo 

namreč lokalni pridelovalci jabolk 

shranjujejo višek svojega pridelka in ga, ko 

je primerno fermentiran, odstranijo. 
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Profesor v akciji! Foto : Jan Gojznikar 

Anja (Homo sapiens bolchinis) z martinčkom 

(Lacerta agilis)- foto : Rudi Kraševec 

Tam smo se seznanili še s preostalim, bolj 

internacionalnim  delom ekspedicije, s 

sekcijo za metulje pod vodstvom prof. dr. 

Rudija Verovnika. Njegovo ekipo so 

sestavljali Kaja Vukotič, Vid Švara, Andrej 

Peternelj, Đorđe in Miloš, predstavnika 

srbskega dela lepidopterologov. Žal pa se 

predstavniki Nemčije ekspediciji niso 

pridružili, saj so politično situacijo v 

Makedoniji zmotno spoznali kot 

nestabilno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po okolici jezera smo terenili nadaljnih 

sedem dni, kjer smo v glavnem beležili 

vrste ptic in skoraj dosegli mejnik 150 vrst 

z nekaterimi bolj karizmatičnimi , kot sta 

npr. čebelar (Merops apiaster) in kodrasti 

pelikan (P. crispus), ukvarjali pa smo se 

tudi lovom na kuščarice.  Največkrat smo 

ujeli  lokalno podvrsto pozidne kuščarice 

(Podarcis muralis albanensis), pa tudi 

cikladsko kuščarico (P. erhardii). Iz tira pa 

nas je vrglo herpetološko dejstvo, da smo v 

času odprave naleteli na več povoženih kot  

pa živih kač (izvzemši otok Golem grad, ki 

velja za otok kač). Čeprav smo hodili po 

habitatih primernih za kače in smo jih tudi 

aktivno iskali, le-teh ni bilo. Poleg nekaj 

obvodnih kač iz rodu Natrix, smo naleteli 

le še na mlado smokuljo (Coronella 

austriaca), ki se je  očitno navezana na nas, 

saj nas je  pričakala naslednji dan skoraj 

pod istim kamnom (kača je predvidoma 

isti osebek, ni pa nobenega potrdila za to, 

saj  je rekla  da je osebno pozabila doma). 

Kot zanimivost je morda vredno izpostaviti 

še to, da se tamkajšnje belouške (Natrix 

natrix persa), razlikujejo od naših, saj ima 

tamkajšnja podvrsta dve vzdolžni svetli 

progi, ki sta pri naših predstavnicah 

odsotni. 

Odpravili smo se tudi na krajši izlet v 

vzhodno Albanijo, kjer smo si predvsem 

obetali pestro paleto ptic, toda bili smo 

rahlo razočarani, saj lokalna skupnost 

očitno ni preveč naklonjena ornitološkim 

raziskavam, saj bojda večino ptic kar 

postrelijo. Naleteli pa smo tudi na bolj 

potočno grško žabo (Rana grecca), v 

Makedoniji pa so prevladovale vrste iz 

rodu zelenih žab (Pelophylax sp.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kot izkušen jamar nas je prof. Trontelj 

popeljal tudi v eno izmed okoliških jam, 

kjer smo pred vhodom naleteli na 

črnopikčasto kuščarico (Algyroides 

nigripunctatus), ki se kljub dolgotrajnemu 

trudu ni pustila ujeti, zato smo se raje 

usmerili na zelenca, ki se je ravno sončil. 

Ponovno neuspešno. Bo treba v prihodnje 

potrebno še malo potrenirati in izpiliti 

veščine lova z lovilko (zanko). Nikoli ne 

veš, kdaj ti pridejo prav. 
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 Kodrasti pelikan (Pelecanus crispus), Foto : Rudi Kraševec 

Nemoptera sp. , Foto: Rudi Kraševec 

Če se nam je za oddih od napornih terenov 

zahotelo okopati v lepem Prespanskem 

jezeru, so nas prijazni domačini napotili do 

kopališča, ki pa je bilo v uporabi bolj kot 

smetišče. Zato smo se raje odpravili pod 

tuš in do lokalnega gostišča, kjer nas 

lokalno pivo ter rakija nista razočarala. V 

prijetnem ambientu smo si ogledali tudi 

tekmo lige prvakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čudovita Makedonija je zaradi južnejše 

lege v zgodnjem poletju izvrstna lokacija 

za terenske aktivnosti, saj je vrstna 

pestrost vretenčarskih skupin zelo velika 

za evropske razmere, kar smo uspeli 

ugotoviti tekom ekspedicije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ker so posamezna ekološko zanimiva 

območja med seboj dokaj oddaljena, brez 

ustreznega motoriziranega prevoza seveda 

ne gre. Stroški bivanja in hrane so nizki, 

tako da je najdražja stvar pri celotnem 

izletu prevoz, kar pa se pri polnem avtu 

nadobudnih mladih terenskih biologov 

hitro porazdeli in izgovora za nepozabno 

izkušnjo ni več. Pa tudi, če jih je pet v 

Cliotu (preverjeno na lanskih ekosistemih, 

se da). 

Črnoglavi strnad (Emberiza melanocephala), Foto: Rudi Kraševec 
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