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Beseda urednice
Piše: Maja Podojsteršek
Študijsko leto se bliža koncu. Za nami je pestro leto,
polno terenov in novih znanj in za vogalom se
skriva poletje - vi pa v rokah držite letošnjo
številko Antirepresorja, revije študentov
biologije.
Ta številka je namenjena vam –
ustaljenim ali bodočim biologom,
biologom, ki ste to (zgolj) po duši, kdor
koli že ste. Osrednja tema pri izdelavi
tega izvoda je bila namreč kako je biti
biolog.
Sama sem v študij biologije stopila
mogoče malo manj odločno, kot so to
storili moji kolegi in vrstniki – biologija mi
je bila sicer blizu, a vseeno kot področje
in študij nekoliko preširoka za preplašeno
‘brucko’, ki ni točno vedela, v kaj se spušča.
Na začetku se je zdela kot črno brezno, spust v
neznano – tekom študija pa sem dognala, da gre
za jamo znanja brez dna. Vsak predmet, vsako novo
znanje, vsako novo vprašanje, s katerim se spopadeš tekom
študija biologije, odpre vrata v čisto nov svet, ki je zate (pa tudi za mnoge, ki ga odkrivajo
že leta in leta) še nepoznan in neodkrit in predstavlja neskončno novih možnosti. Vsaka
stvar te nekaj nauči – nekaj biološkega in tudi nekaj, recimo temu, življenjskega. Od
najenostavnejše aminokisline, do sedenja za knjigami in prvega srečanja s tistim tipom
študija, ki se mu reče ‘poglobljen’. Od ‘bolje pet kila do sutra nego petdeset do godina’
(hvala, prof. Trontelj), do plešoče celice v ušesu (‘dancing hair cell’).
Pa ne samo sedenje v B5 ali vajalnici botanikov, tudi tereni te ogromno naučijo – iz prve
roke o zasneženem terenskem vikendu in pripravi enega izmed dveh velikih taborov
študentov biologije, si lahko prebereš na straneh te številke Antirepresorja.
Letošnji Antirepresor smo preoblekli in očedili – od prejšnjih številk se razlikuje v
manjšem formatu, to pa nikakor ne pomeni, da je zato vsebina kaj bolj ‘prazna’, ravno
nasprotno. Revijo smo razdelili na rubrike, v vsaki pa lahko najdete nekaj zanimivega,
od intervjuja z Jano Kus Veenvliet do nasvetov za naravoslovno fotografijo avtorja
naše naslovnice, pa vse do biološko obarvane križanke na koncu. Številko so ustvarili
biologi za biologe. Na tej točki bi se rada zahvalila vsem sodelujočim za njihovo pomoč,
zagnanost in pripravljenost pomagati novopečeni urednici, ki se je v tej vlogi znašla prvič.
Tako me je biologija naučila še eno novo stvar – biti urednik revije ni mačji kašelj, ti je pa
delo zelo olajšano, če te spremlja dober ‘tim’.
In vam, ki to berete – hvala, da ste z nami. Upam, da v tej številki vsak od vas najde nekaj
zase. Želim vam uspešen preostanek leta in velika užitka ob branju!
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Na študentsko konferenco v Srbijo
Besedilo: Katarina Lenarčič | Foto: Katarina Lenarčič, Ester Premate
EkoBioMorfa je konferenca študentov biologije, ekologije in naravovarstva. Potekala
je že tretjič, letos od 24. do 26. novembra 2017 na Oddelku za biologijo in ekologijo
Prirodoslovno-matematične fakultete v Novem Sadu v Srbiji.

Prvi dan

Petrovaradinska trdnjava – tako nas je po
6 urah vožnje s krajšimi in daljšimi postanki
pozdravil večerni Novi Sad. Nastanile smo se v
prav simpatični sobici v hostlu na robu
mesta. Žal se prvi dan nismo uspele udeležiti
nobenega predavanja, smo pa ostala dva
dneva dodobra izkoristile. Zvečer smo se
sprehodile na skupno večerjo, kjer smo
ob dobri hrani malo poklepetale z ostalimi
udeleženci iz drugih delov Balkana, ki so
pokomentirali pretekli dan in prve vtise.

‘Imate vse potne liste?’ – ‘A rabimo potni list
za Srbijo??!!’ je sledilo panično vprašanje.
– ‘Ah ne, na splošno osebni dokument
mislim,’ je odgovorila prva in pomirila
predizletno paniko. Tako se je začel
megleni petek petih študentk biologije, ki
so napolnile avto s prtljago in v roke vzele
Atlas Balkana, seveda pa brez Google
Maps tudi ni šlo. ‘Naravnost po avtocesti
do Srbije!’ in naša pot do Novega Sada se
je začela. Monotonost nižin Slavonije smo
razbile z veselim klepetom o študiju, z
obujanjem spominov s taborov, potovanj,
pa tudi iz otroštva ter z melodijami Adija
Smolarja, Mi2 in Severine.
Cirilica, široka Donava in osvetljena

Drugi dan
Še eno megleno jutro, ampak zato nič
manj pestro. Po prijetno toplem čaju ob
zajtrku smo se podale proti oddelku za
biologijo in ekologijo, ki je del študentskega
4
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kampusa. Tam so nas očarale bele omele,
ki so kot balončki krasile veje dreves.

in službah biologov in ekologov.
Naš obisk v Srbijo smo tudi turistično
izkoristile, zvečer smo se sprehodile v sam
center mesta, ki je bil že novoletno okrašen,
postavljene pa so bile tudi že praznične
stojnice.

Na fakulteti so nas prijazno sprejeli. Malo čez
deveto uro se je začela konferenca z uvodnim
predavanjem o zaščiti narave v Srbiji. Sledila
so predavanja na temo nevretenčarjev. Tuji
študenti so predstavili svoja raziskovalna
dela ali pa opažanja iz terenov - tako
smo poslušali o različnih temah, med
drugim o preučevanju diverzitete stonog
na planini Cer, o spermatoforjih stonog
kot taksonomski znak, raznovrstnosti
Tardigrada v okolici Beograda, pojavljanju
različnih vrst kačjih pastirjev, vrbnic,
metuljev. Sledila je še ocena stanja reke
Pek.

Tretji dan
Zadnji dan je bil posvečen vretenčarjem.
Skupina študentov je predstavila rezultate
ankete o poznavanju netopirjev in
njihovega pomena za okolje, ki so jo izvedli
med občani. Poslušali smo o ocenjevanju
meril za upravljanje z nacionalnimi parki
z uporabo AHP metode. Z anketami so
tudi preverili ozaveščenost občanov o
trajnostnem razvoju na primeru občine
Rožaje (Črna Gora).

Na konferenci so bila predstavljena tudi
društva. Tudi me smo dobile priložnost,
da predstavimo naše društvo – Društvo
študentov biologije in dejavnosti, ki jih
izvajamo. Predstavile smo oba raziskovalna
tabora, ki jih vsako leto obišče tudi nekaj
tujih študentov, konferenco Biosfera ter
sekcije društva.

Po koncu konference smo si izmenjali tudi
kontakte s tujimi študenti in poklepetali
o aktivnostih društev iz tujine. Za konec
smo se odpravile na vrh Petrovaradinske
trdnjave, od koder smo se s prečudovitim
pogledom na mesto poslovile od Novega
Sada in se polne novih izkušenj in
zadovoljstva odpravile nazaj v Slovenijo. •

Po dolgem dnevu raznolikih predavanj je
sledila okrogla miza, kjer smo se dotaknili
problemov v administraciji pri varstvu
narave, pristojnih službah, o izobraževanju
mladih o pomembnosti varovanja narave
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Dobrodelni teden
Besedilo: Katarina Lenarčič | Foto: Neja Bizjak
December. Povsod se že bleščijo novoletne lučke, vse že diši po cimetu in okrog nas je
veselje, praznovanje in dobrodelnost. Tem iztočnicam smo sledili tudi v Društvu študentov
biologije pri organizaciji dobrodelnega tedna, z željo, da na Oddelku za biologijo pričaramo
praznično vzdušje.

Dobrodelni teden smo pričeli z izdelavo
novoletnih voščilnic. Dva zaporedna
popoldneva smo preživeli v antropološki
vajalnici, kjer smo med poslušanjem tako
božičnih kot tudi manj božičnih pesmi
rezljali in krasili naše voščilnice. Vzdušje
je bilo prijetno, sproščeno, predvsem pa
ustvarjalno. Na koncu smo sicer imeli tla
polna izrezkov in papirčkov, roke polne
bleščic, vendar se je na mizah bleščalo
kar 150 voščilnic, ki smo jih razdelili vsem
zaposlenim na oddelku za Biologijo in se
jim s tem zahvalili za vso njihovo zagnanost
in trud, ki nam, študentom, omogoča čim
bolj uspešen študij.

obloženih mizah med odmori poklepetali
in si izmenjali kakšen recept. Stojnica je bila
uspešna, to priča tudi lepa vsota, ki smo jo
zbrali s prostovoljnimi prispevki in sicer kar
410€!
Po napornem zimskem izpitnem obdobju
smo v vrednosti zbranih prostovoljnih
prispevkov nakupili za cel prtljažnik mačje
hrane, ki smo jo dostavili Mestnemu
mačjaku v Kranj, ki že skrbi za veliko muc,
čeprav je šele v razvoju.
Uspešno izveden projekt Dobrodelni
teden je pokazal, da nismo le navadni
biologi, ampak pravi dobrodelni biologi z
velikim srcem, saj nam je le skupaj uspelo
pričarati praznično vzdušje, obenem pa
smo nahranili veliko lačnih mačjih ust - en
velik HVALA nam pošiljajo tudi iz Mestnega
mačjaka!

Tri dni v decembru je delovala tudi stojnica,
polna domačih, sladkih dobrot, ki smo
jih študentje spekli sami. Pekli smo tudi
palačinke, zunaj na mrazu pa smo se lahko
pogreli s kuhanim vinom. Tako smo ob
6
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2. KONFERENCA ŠTUDENTOV
BIOLOŠKIH ZNANOSTI

20. in 21. september 2018
Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta v Ljubljani
Več informacij in prijava na:
www.biosfera.si

Vabljeni, da se nam pridružite!

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA
BIOTEHNIŠKE FAKULTETE
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Terenski vikend na Kočevskem
Piše: Domen Kocjan | Foto: Živa Hanc, Rudi Kraševec, Jaka Kregar

Od 1. do 3. decembra 2017 je v Kočevski Reki blizu Kočevja potekal terenski
vikend študentov biologije. Delovale so tri skupine: skupina za speleobiologijo,
skupina za netopirje in skupina za velike zveri.
Sam sem v petek in nedeljo sodeloval v
skupini za zveri. Zbrali smo se v petek
popoldne v podružnični šoli v Kočevski
Reki, kjer smo tudi spali.

pomočjo izzivanja. Izzivanje poteka tako, da
predvajaš posnetek šakalovega oglašanja
in upaš na odziv. Pri tem je pomembna
izbira terena, saj mora biti čim bolj odprt,
da se zvok lažje širi. Pomembno je omeniti
tudi, da odsotnost odziva na dani lokaciji ne
pomeni, da se vrsta tam ne nahaja, mogoče
se osebki le niso odzvali.

Skupina za netopirje je bila na terenu že pred
prihodom v šolo, skupini za speleobiologijo
pa to ni uspelo, saj jim zaradi zasneženih
cest ni uspelo priti do želenih jam.

S svežim znanjem smo se razdelili v tri
avtomobile in se okoli 22. ure podali na
teren. Najprej smo se na eno lokacijo podali
skupaj, da so se vsi člani skupine še v praksi
seznanili z metodo popisovanja, nato pa
se je vsak avtomobil odpravil v svojo smer.

Ravno zaradi sneženja pa so bile razmere
za našo skupino odlične. Po večerji sta
nam mentorja Jasna Mladenovič in Janez
Tarman predstavila osnovno ekologijo
petkove ciljne vrste – šakala. Iskali naj bi ga s
8
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Ker je vsaka skupina imela le 4 lokacije,
teren ni trajal predolgo v noč. Imeli smo kar
nekaj uspeha: avto, v katerem sem bil jaz,
je na zadnji lokaciji dobil odziv celega tropa
šakalov, še ena skupina pa je namesto
šakalov dobila odziv volkov.

howlingom. Ta poteka na podoben način
kot popis šakalov, le da namesto posnetka
oglašanje oponašamo sami. Obiskali so
štiri lokacije, vendar odziva niso dobili.

Naslednji dan si je skupina za velike zveri
najprej ogledala bližnje Reško jezero, kjer
se občasno lahko vidi orla belorepca. Pri
nas velja za zelo ogroženo vrsto, ker gnezdi
v okolici jezera pa je tudi ena izmed ciljnih
vrst projekta LIFE Kočevsko, ki poteka na
tem območju. Žal ga niso videli, dan pa so
nadaljevali z iskanjem volčjih sledi. Pri tem
so imeli več sreče, saj so jih našli že na prvi
obiskani lokaciji. Sledem so sledili in ob
njih našli še volčji iztrebek in sledi urina. Za
analizo so vzeli vzorce obojega.

Naslednji dan smo nadaljevali z iskanjem
volčjih sledi. Najprej smo obiskali lokacijo,
kjer so prejšnji večer nastavili foto past.
Pregledali smo posnetek, vendar kamera
ni posnela nobene živali. Nato smo
obiskali eno izmed krmišč za medvede,
kjer je v sklopu projekta LIFE DINALP
BEAR tudi nastavljena foto past. Te nam
zaradi zamrznjene ključavnice ni uspelo
pregledati, smo pa na poti do krmilnice
ponovno našli volčje sledi. Pogovorili smo
se tudi o raznoraznih problematikah in
ukrepih, ki sodijo k medvedji populaciji pri
nas.

Nato so se vrnili v šolo, kjer sta se dosedanja
mentorja poslovila, prispela pa je nova
mentorica, Urša Fležar. Z njo so se vrnili na
prejšnjo lokacijo, kjer so našli še en iztrebek
in vzeli vzorec. Nastavili so tudi foto past.
Nato so odšli na večerjo, po večerji pa so
iskali volkove še z izzivanjem oglašanja, t.i.

Za zadnji izziv terenskega vikenda smo se
odpravili iskati še sledi risa. Po globokem
snegu smo prehodili okoli 5 km, vendar
sledi nismo našli. Zaradi padajočega sonca
smo se bili primorani vrniti do avtomobilov
in končati s terenom. avtomobilov in
končati s terenom.
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Ekosistemi Balkana 2017 - Skadarsko jezero
Besedilo in foto: Rudi Kraševec, Ester Premate

Po tem, ko sem leta 2015 pomagal starejši organizatorici Katarini na taboru v
Makedoniji in naslednje leto sodeloval z mlajšo Uršo na Hrvaškem, sem se odločil,
da sprejmem izziv in tretje leto organiziram »Ekosisteme« še kot glavni organizator.
Tako sem se podal na eno večjih preizkušenj do sedaj v karieri organiziranja taborov.
Priprave na tabor smo začeli zgodaj,
novembra 2016 na motivacijskem vikendu,
ko smo izbrali lokacijo - seveda je morala
biti v skladu s tradicijo zadnjih dveh let,
torej morala je biti ob jezeru - in izbrali
smo Skadarsko jezero v Črni Gori.

Virpazar. V avtu le Živa, Anja in jaz, ampak
z opremo za cel tabor smo se nekako le
pripeljali v bližino kampa OK Koral, kjer
smo bili nastanjeni, in pričeli s pripravo
na prihajajoči tabor. Obetal se nam je
pravi hipijevski tabor ob hišici na drevesu
v izolirani dolinici z reko, ki ima celoletno
plastično okrasje, če bi se le lahko z
opremo pripeljali do tam. Makadamska
cesta je bila bolj kolovoz kot cesta, še bolj
grozna pa je bila tisti dan, ker je ravno
minilo močno neurje in so povsod ležale
polomljene veje, na cestišču pa je bilo
več centimetrov vode. Postavili smo
šotor na odkazanem prostoru, ki je bil še
nedavno kozja ograda, ter se pogumno in
optimistično lotili popravljanja ceste kot v

Občutek imaš, da je pol leta do tabora
veliko časa, vendar pri komunikaciji z
velikim številom ljudi in seveda zaradi
teorije relativnosti časa v Črni Gori, kjer
ta teče bolj počasi, to obdobje mine kot
bi mignil. Počasi smo polnili naš seznam
nalog, ki jih je bilo treba opraviti. Mentorji:
super – check, kamp: po daljših pogajanjih
zrihtan – check, majice – check, udeleženci:
napolnili mesta – check, in že smo pičili v
10
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starih dobrih časih delavskih brigad.
Naslednji dan so prišli še preostali
udeleženci iz Slovenije in tudi
nekaj študentov z domače
Univerze v Podgorici.
Živali in rastline so se
poskrile, saj naslednjih
10 dni za njih ni bilo
miru. Mentorji so
svoje delo super
opravljali in vodili
skupine po terenu,
dežurni so pridno
pomivali posodo
in skrbeli za red in
čistočo po diktatu
kuharja Jaka.

odprli skrito restavracijo z Michelinovo
zvezdico. Terensko zelo uspešen
tabor so obogatili nepozabna
izkušnja na slammer-partyju,
neprestano pogajanje z
domačini, ki so iz nas na
vsakem koraku hoteli
iztisniti še kakšen
dodaten evro, in
seveda ponovna
potrditev že prej
omenjene teorije
relativnosti časa v
Črni Gori.
Projektna izkušnja
bo zaključena, ko
skupaj z mentorji
izdamo zbornik, ki
je že v delu, sam pa
sem že v pričakovanju
naslednjih Ekosistemov
na Kosovem, ki se jih bom
zagotovo udeležil, vendar
tokrat v vlogi udeleženca.

V hišici na drevesu
smo ustvarili
improviziran laboratorij,
kuhali smo si na prostem,
zvečer pa posedali na pokriti
terasi z lastniki kampa. Ti so
med celodnevnim posedanjem
ob jutranji kavi in rakiji sanjarili, da
bodo nekoč na svojem ‘glamping’ placu
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Tulimo volkovom
Besedilo: Živa Hanc in Rudi Kraševec | Foto: Žan Kuralt
Zakaj neki bi se človek pri zdravi pameti za tri avgustovske noči odpravil v neznane
gozdove v okolici Ilirske Bistrice, ljubljanski asfalt zamenjal za nepredvidljive
makadamske poti in na koncu še na ves glas tulil v luno sredi gozdnih jas?
To bi počel le nekdo, ki se je odločil sodelovati na popisu volkov, v upanju da se mu bo (v
tretjem letu – saj veš, v tretje gre baje rado) nasmehnila sreča in bo končno slišal njihov
odziv.
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Kaj je howling?

se je zavedati, da se imamo še veliko za
naučiti in da je obisk izobraževalnega
predavanja pred samim popisom volkov ‘’a
must’’, če se odločiš, da boš sodeloval na
howlingu. Vsako leto lahko izveš kakšno
zanimivost, nova znanstvena spoznanja
ali pa vsaj obnoviš znanje, ki se je med
letom že malo zameglilo (zaradi kopice
informacij, ki si se jih trudil zapomniti za
uspešno opravljanje izpitov, ali raznih
substanc). Na koncu predavanja poteka
vaja tuljenja, kjer bodoči prostovoljci
preizkusijo svoje sposobnosti imitacije
volčjega tuljenja, stari udeleženci pa se
zopet spomnijo, kako že to gre. Vsak tuli
malo v svojem stilu, važno je le, da globoko
zajameš sapo in čim bolj samozavestno
zatuliš: aaAAAaoOoouuUUUuuuUUuuUuu
UUUuu!

Tudi midva sva se, kot verjetno številni
izmed vas, lani poleti zopet odločila, da
‘’greva na howling’’. Za nevedneže najprej
na kratko, o čem je sploh govora. Gre za
sistematičen popis prisotnosti teritorialnih
volkov in volčjih mladičev z izzivanjem
njihovega oglašanja.
Popis že več let zapored organizira
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in
trajnostni razvoj Dinaridov - Dinaricum,
ki skupaj z Biotehniško fakulteto in
Zavodom za gozdove Slovenije sodeluje
pri projektu Spremljanje varstvenega
stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020,.
Projekt predstavlja osnovo za dolgoročno
spremljanje populacije volkov v Sloveniji. S
pomočjo prostovoljcev je izveden obsežen
del terenskih aktivnosti popisa volkov,
kjer s tuljenjem izzivamo volkove, da nam
z odzivom potrdijo, da se na določenem
območju res nahajajo. Z odzivom lahko
potrdimo tudi prisotnost mladičev.

Po opravljeni prijavi in obisku
izobraževanja boš v inbox dobil obvestilo o
točnem datumu popisa, ki je seveda vezan
na vremenske razmere (definitivno pa si
že danes rezerviraj zadnje dva tedna v
avgustu!) in dodeljeno območje popisana.

Informacije, pridobljene z izzivanjem
tuljenja, omogočajo lažje načrtovanje in
izvajanje ostalih projektnih aktivnosti, kot
so genetsko vzorčenje, ocenjevanje števila
in velikosti tropov, raziskave sorodnosti,
populacijska dinamika, velikost domačih
okolišev tropov in podobno.

Na dan popisa se prostovoljci dobijo z
lokalnimi koordinatorji na zbirnem mestu,
kjer jim le te razdelijo popisne kvadrante,
zemljevide, popisne obrazce in natančna
navodila za izvajanje popisa. Eno uro po
sončnem zahodu pa se vse skupaj končno
začne zares. Pri samem izvajano popisa
je potrebno uporabljati tudi malo kmečke
pameti in točko popisa prilagoditi situaciji
(da si ne izberemo točke ravno na pašniku,
kjer se pasejo biki, se ne odpravimo
nekomu tuliti pod okno spalnice ali
parkiramo avta sredi glavne ceste).

Kako lahko sodeluješ?
S sodelovanjem pri popisu lahko tudi
ti prispevaš pomemben del v mozaik
aktivnosti, ki so potrebne za ohranitev
volka pri nas. Hkrati pa howling predstavlja
idealno priložnost, da spoznaš ljudi s
podobnimi interesi in strokovnjake s
področja velikih zveri. Dogodivščina je
zagotovljena!

Kako sva se imela midva?
Tudi v tretje nisva zabeležila odziva volkov.
Vseeno pa sva se nadvse zabavala, videla
ogromno gozdnih živali (polhe, kune,
lisice, srnjad, jelenjad, divje svinje, ...) in
definitivno sedaj obvladava orientacijo
po cestah v ‘’najinih kvadrantih’’ v okolici
Jelšan. Lanski howling si bova zapomnila
predvsem po odzivu šakalov že takoj na
prvi točki prvega večera. Včasih se oglasijo
tudi, če ne kličeš na njihovo telefonsko
številko.

Konec julija bodo po mailih in na socialnih
omrežjih zaokrožile prijave, ti jih moraš
le pridno izpolniti in za dogodek povedati
svojim kolegom.
K stvari je potrebno pristopiti odgovorno.
Ni dovolj, da si študent biologije in o
ekologiji volkov veš nekaj več kot ostali
člani tvoje družine, prijatelji ali naključni
sprehajalci na Čopovi ulici. Pomembno
13
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le malo bolj nama je razbijalo srce, kot sva
pričakovala, dokler se druščina ni mirno
odpravila naprej v gozd (midva pa v avto
na ‘’varno’’).

Na samem koncu tretjega večera pa sva
doživela še bližnje srečanje z medvedko z
dvema mladičema. Še ena stvar iz ‘’bucket
lista« večine biologov. Bilo je približno
tako kot bi si želela videti to mogočno
žival - na razdalji 10 m, brez nevšečnosti,

Namigi za bodoče tuljače
•
•
•
•
•
•

Čeprav popis poteka poleti, so noči lahko precej hladne, zato jih ne podcenjuj
in se toplo obleci.
Nikar ne pozabi s seboj vzeti terenske malice (čokolada ob poznih urah ti po
povrnila energijo za še tisto zadnjo točko popisa) in zadosti tekočine (grlo ti
bo hvaležno!).
Če želiš očarati simpatijo s seksi hrapavim glasom, ki ga po navadi nimaš, je
čas po howlingu definitivno prava izbira datuma za zmenek.
Avto je lahko spalnica (in precej udobna, ko ugotoviš, da se sedeži lahko
podrejo čisto vodoravno).
Obvezna oprema: čelka (za nemoteno izpolnjevanje popisnih obrazcev in
svetenje v oči gozdnih živali, da se prepričaš, da tisto ni divja svinja ampak
medved) in ne-šumeča trenirka (ne tista s tremi črtami ob strani).
Ne računaj, da boš imel mobilni signal, da boš ob dobljenem odzivu poklical
mami, ker ga večino časa ne bo.
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“Biologija je način razmišljanja”
Z doc. dr. Gregorjem Belušičem se je pogovarjala Urša Miklavčič.
V tokratni številki Antirepresorja smo pod mikroskop vzeli docenta Gregorja
Belušiča, obraz s Katedre za fiziologijo, antropologijo in etologijo, ki ga vsak
študent biologije sreča ob vstopu v tretji letnik, pri predmetu Fiziologija živali.
V pogovor ga je ujela Urša Miklavčič, letošnja predsednica Društva študentov
biologije, in poizvedela, kako je biti biolog v današnjem svetu in česa vsega se
lahko kot bodoči biologi nadejamo.

Kaj za vas pomeni biti biolog?

naravnih virov, z nespoštovanjem
diverzitete oziroma pravic manjšin, z
nesodelovalnostjo. Biolog ne more biti
sprijaznjen s sedanjim stanjem sveta.
Biologija kot stroka se mora ves čas boriti
za svoje mesto v družbi. Zavedati se
moramo, kako biologe zaznava javnost.
V laičnih očeh smo biologi prepogosto
drekobrbci, metuljarji, ki odžirajo
življenjski prostor vetrnim elektrarnam
in še kaj. Celo nekateri akademski kolegi,
ki prihajajo iz aplikativnih, inženirskih
ved, menijo, da so temeljne vede, torej
tudi biologija, nevredne financiranja.

Biološka izobrazba osebo opremi z
najširšim naborom naravoslovnih miselnih
orodij; biologija je način razmišljanja.
Za razliko od ostalih naravoslovnih
ved, sme biolog postavljati teleološka
vprašanja: vpraša lahko, zakaj, čemu je v
živem svetu nekaj tako, kot je. Odgovor
je seveda možen samo v kontekstu
evolucijskega nauka. Kot veda je biologija
skregana z nekaterimi idejami, ki
vodijo delovanje družbe: s konceptom
nenehne gospodarske rasti, s plenjenjem
16
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Biologija lahko daje odgovore na etična
vprašanja v biomedicini in sodeluje v širši
družbeni debati o različnih temah. Žal ima
pri tem nekoliko zvezane roke, saj nosi
zgodovinsko breme zlorabe sociobiologije
in evgenike. Sodobna evolucijska biologija
je pometla s tem mračnjaštvom, saj
med sile evolucije prišteva spolni izbor
(tudi z avtonomno estetsko presojo
samice) ali genski zdrs, ki ne vodita nujno
k »nadčloveškim pasmam,« vendar
je javnost o teh pogledih še precej
nepoučena. No, morda tudi stroka še ni
dovolj zrela, da bi lahko konsenzualno
nastopila z novimi idejami, s prečiščenimi
argumenti in s preprostim jezikom.

razumevanje in raziskovanje bioloških
problemov ?
Nisem toliko fizika, da bi lahko užival
v popolnoma fizikalnih problemih, jo
pa potrebujem, tako, kot ste vprašali.
Če postavim vaše vprašanje v širšo
perspektivo: fizika v fiziologiji, ki jo
predavam, se biologom zdi bavbav,
obenem pa me kolegi fiziki včasih zmerjajo
s površnim biologom. Stik obeh ved je
lahko izredno produktiven. Mnogi uspešni
fiziologi so po primarni izobrazbi fiziki in
priučeni biologi, vendar ni opaziti, da bi jim
kaj manjkalo. To me navdaja z občutkom
skromnosti. Obratnih primerov - biologov,
ki so priučeni fiziki - je bolj malo. V reviji
Nature je onidan profesor biofizike,
Robert Austin, pripomnil, da biologi fizike
prepogosto vidijo kot človeške kalkulatorje
(zanimive probleme pa rezervirajo zase).

Zakaj ste se odločili za študij biologije?
Srednjo šolo sem obiskoval v času
takoimenovanega usmerjenega
izobraževanja. Namesto gimnazijski
maturant, sem postal Naravoslovno
matematični tehnik. Sliši se kot kletvica,
vendar sem bil deležen solidne
naravoslovne izobrazbe, v 4. letniku pa
sem imel kar 6 ur biološkega praktikuma
tedensko. Na študij me je peljala želja
po eksperimentalnem delu z živimi
organizmi; s težavo sem dočakal fiziologijo
in nevrobiologijo v 3. in 4. letniku študija.
Gojil sem tudi navdušenje nad strukturo
bioloških molekul, ki sem jih opazil
v srednješolski knjižnici, v učbeniku
Biokemije Luberta Stryerja. Želel sem
izvedeti, kako se lahko atomi »dogovorijo,«
da proizvedejo porfirin v hemu in klorofilu.

Ali je vredno čepeti cele dneve za
knjigami in se dokopati do doktorata?
Čepenje za knjigami je koristno porabljen
čas v vsakem življenjskem obdobju. Res
pa je, da je doktorski študij biologije
v veliki meri eksperimentalne ali celo
terenske narave, tako da je čepenja za
knjigami nekoliko manj. Odločitev za
doktorski študij mora temeljiti izključno
na notranji motivaciji, na želji po znanju in
raziskovanju. V tej državi je doktorat kot
formalna stopnja izobrazbe pravzaprav
hendikep, saj zmanjšuje zaposljivost: nihče
noče plačevati »preveč kvalificiranega«
kadra.

Kakšne so razlike pri študentih biologije,
ko ste študirali vi in sedaj?

Zakaj ste nadaljevali tradicijo vaše
katedre in se tudi sami usmerili v
fotoreceptorje? Ali vas kaj glede
fiziologije živali zanima še bolj?

V splošnem ne zaznavam pretiranih razlik.
Biologi smo bili vedno na pol taborniki.
Gojzarčki, pa to. Morda danes študiji
biotehnologije, biokemije in mikrobiologije
privlečejo nekatere najboljše dijake, ki
bi sicer lahko pristali na biologiji, torej je
populacija nekoliko razredčena. Študentje
so postali bolj mobilni, zato nekateri,
najbolj prodorni, odhajajo v tujino, naša
univerza pa ni dovolj privlačna, bogata
in fleksibilna, da bi jih nadomeščali
ekvivalentni študentje iz tujine.

Ko se kot mlad doktorand pridružiš
raziskovalni skupini, si raziskovalne
poti ne izbiraš sam, saj ne prejmeš
bogate dote, s katero bi kupil specifično
opremo za novo raziskovalno temo.
Zato nadaljuješ tradicijo neke katedre.
Samo najbolj izjemni podoktorski
raziskovalci na začetku kariere lahko
danes, na primer preko programov
ERC (Evropskega raziskovalnega sveta),
prodrejo s čisto novo idejo, in prejmejo
kak milijon popotnice, da z njo poselijo nov

Ali vas fizika resnično tako zanima,
ali jo uporabljate zgolj kot orodje za
17
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laboratorij. Torej, padel sem v laboratorij
za fotorecepcijo in podedoval nekatera
znanstvena vprašanja. Nekoč skromen,
čisto fiziološki laboratorij, sem uspel zelo
nadgraditi, raziskave pa sem usmeril v bolj
nevroetološko in primerjalno fiziološko
smer. Zanima me, kakšna je nevralna
podlaga za vidno vodeno vedenje živali,
in kakšne so specifične, nišne prilagoditve
živali. Pri tem so fotoreceptorji zgolj
začetek vidne poti v možganih, zato
načenjam tudi raziskave višjih živčnih
središč ter vedenja. Vid je najbolj
bogata čutilna modaliteta in ostaja top
raziskovalna tema. Zanima me še marsikaj,
npr. nevralne osnove estetskega čuta,
vendar to ostaja v domeni znanstvene
fantastike.
Kaj je eno vprašanje, ki ste si ga vedno
zastavljali pa si ga še niste uspeli
odgovoriti ?
Kam gredo vsi ti biologi po zaključku
študija? :) Gojim dve vprašanji, ki naj to
ostaneta. V predavalnici se sprašujem,
ali morda komu ne kradem časa. V
laboratoriju se sprašujem, kakšen
smisel ima vse skupaj. Ko se bom nehal
spraševati, bom mrtev kot predavatelj in
kot znanstvenik. Sicer pa me privlačijo
vprašanja vznika zavesti, mučijo me tudi
kozmološke uganke.
Kaj je ena stvar/sposobnost, ki bi jo
moral obvladati vsak biolog?
Zagovarjati znanost, znanstveno metodo,
s podatki utemeljena dognanja, pobijati
neumnosti in psevdoznanstvena
natolcevanja. Iz bolj praktičnega
vidika bi lahko dejal, da sta nujna tudi
računalniška pismenost, najbrž celo znanje
programiranja. Izobrazba ljubljanskega
biologa sicer ni idealna. Zaradi
pomanjkanja sredstev je, tako kot na celi
Univerzi, razmerje med učitelji in študenti
ubogo. Nimamo obveznih individualnih
laboratorijskih projektnih praktikumov,
ni denarja za drage reagente za
najsodobnejše tehnike. Ampak to ne moti
velikega duha, je rekel Kljukec s strehe.
Hvala za fajna vprašajna in lep pozdrav
cenjenemu bravstvu!

18

Biološka glosa
Slep je, kdor s bajlo se ukvarja,
Kranjec moj mu osle kaže,
sreča njemu redno laže,
on živi, umre brez d’narja.
Le začniva pri Linneji,
trdo delal dni je stare,
Mendla nepoznavnost tare.
Biologov zgodbe beri,
tem, ki vstrajajo v veri,
da bajla vrže dosti d’narja.
Nam spričujeta pisarja
Cel’ce, ‘Zvora, teh rabota,
kakošne so njena pota
- slep je, kdor s bajlam se ukvarja.
»Kaj Darwinov in Wallasov
treba naukov je fletnih?«
čuješ od butic priletnih,
prašat zdanjih, prednjih časov.
Komu mar neutrudnih glasov,
za te stare, mrtve vraže,
knjige tolste, ognja straže?
Mar kar bajlar pel ob kresi,
mar kar šmuglja se po lesi?
Kranjec moj mu osle kaže.
Lani še kdo drug škartnino
je prodajal, nosil škatle,
smukal novce, d’narjov vatle,
letos kupi si graščino.
Naj gre bajlar v davno Kino,
še naprej se pot mu kaže,
naj si z živim roke maže
in odkritja si obeta
od rastline al čmrleta.
Sreča redno njemu laže.
Vendar delat on ne jenja.
Grab’te slave gotovine,
kup’te bajne si graščine,
v njih živite brez trpljenja!
Koder se nebo razpenja,
grad bjologa brez stražarja,
v njem zlatnina ptičic zarja,
srebrnina rožce, trave s tem bogastvom brez težave,
on živi, umre brez d’narja.
- Prirejeno po F. Prešeren, Glosa
Priredil: M. F. Bird
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Invazivne tujerodne vrste: invazija iz vesolja
ali človeška neprevidnost?
Z Jano Kus Veenvliet, sodelavko za področje komuniciranja pri projektu LIFE ARTEMIS, se je
pogovarjala Neja Luzar.

Tudi v tokratni številki glasila Antirepresor strani namenjamo problematiki
širjenja invazivnih tujerodnih vrst, ki s svojo prisotnostjo ogrožajo biotsko
raznovrstnost in druge aspekte zdravja ekosistemov. Medtem, ko so bile v
naših preteklih objavah v ospredju zlasti aktivnosti »skupine za invazivke«
- sekcije Društva študentov biologije, ki z različnimi akcijami (med drugim
v sodelovanju in s finančno podporo Mestne občine Ljubljane) deluje pri
seznanjanju javnosti z omenjeno problematiko, smo tokrat k besedi povabili
Jano Kus Veenvliet, sodelavko za področje komuniciranja pri projektu LIFE
ARTEMIS. Namen tega projekta je z osveščanjem javnosti in z vzpostavitvijo
učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na pojav
invazivnih tujerodnih vrst v gozdu prispevati k zmanjšanju škodljivih vplivov
invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost. V svojih odgovorih nam
je med drugim predstavila trenutno situacijo na tem področju v Sloveniji,
pri tem pa izpostavila pomen preventive in zgodnjega ukrepanja ob pojavu
potencialno invazivnih tujerodnih vrst v okolju.
Pri projektih na temo invazivnih tujerodnih
vrst v Sloveniji sodelujete že kar nekaj
časa. Kakšne so vaše izkušnje z odprtostjo
javnosti za omenjene projekte? Ali opažate
pri ljudeh spremembe v dojemanju
(resnosti) te problematike?

ve, kaj ta izraz pomeni. Čeprav so med
grožnjami za okolje anketiranci najmanj
izpostavili prav naseljevanje vrst, ki
prihajajo iz drugih krajev, pa je kar 8 od 10
Slovencev prepoznalo tujerodne vrste kot
problem. A zanimivo, problem tujerodnih
vrst se anketirancem zdi manjši v lokalnem
okolju kot pa na ravni Slovenije ali v
svetovnem merilu.

Prepoznavanje problematike tujerodnih
vrst se je v zadnjih letih zagotovo povečalo.
Letos ravno mineva 10 let od začetka
projekta Thuja, ki je bil prvi ozaveščevalni
projekt na temo tujerodnih vrst pri nas.
Takrat smo začeli prvič sistematično
opozarjati na ta okoljski problem. K
zavedanju razsežnosti tega problema v
Sloveniji so po eni strani prispevali različni
ozaveščevalni projekti, po drugi strani
pa smo v istem obdobju pri nas beležili
velik porast nekaterih tujerodnih vrst, ki
neposredno prizadenejo ljudi (npr. tigrasti
komar, pelinolistna žvrklja ali ambrozija).

V povezavi z ‘bojem proti invazivkam’
(s kontrolo ali trajno odstranitvijo
omenjenih vrst): kakšen pomen pripisujete
izobraževanju javnosti na tem področju ali je doprinos k izboljšanju situacije s tem,
ko je čim več ljudi obveščenih o problemu
in ukrepih, znaten? Ali pa je informiranost
javnosti le kaplja v morje kar se tiče
reševanje problema?
Izobraževanje oziroma ozaveščanje
javnosti je seveda na področju tujerodnih
vrst ključno, saj so ljudje pri prenašanju
tujerodnih vrst zavedno ali nezavedno
njihovi »posredniki«. Menim, da smo v
zadnjih letih tu naredili kar velik korak
naprej. Vseeno opažam, da ljudje
potrebujejo več časa in spodbude, da od

V začetku lanskega leta smo v okviru
projekta LIFE ARTEMIS izvedli prvo
javnomnenjsko raziskavo o tujerodnih
vrstah. Ta je pokazala, da je kar 76 %
Slovencev za izraz tujerodna vrsta že
slišalo, nekaj manj kot polovica pa tudi
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nekega načelnega zavedanja o nevarnosti
tujerodnih vrst pride tudi do spremembe
vedenja in ravnanja – da na primer s
svojega vrta odstranijo invazivne rastline
in jih zamenjajo z drugimi, neinvazivnimi
vrstami. Po drugi strani pa je seveda res,
da so številni premiki tujerodnih vrst
povezani s trgovanjem, kjer so v ozadju
veliki ekonomski interesi in pri poseganju
v to področje bistveno hitreje naletimo na
odpor.

zavedati, da ukrepi niso enkratni, temveč
jih je praviloma treba izvajati več let.
Bi morda lahko na kratko opisali sistem
ZOHO? Če prav razumem, je del tega
tudi aplikacija Invazivke? Je opravljeno
usposabljanje za sistem ZOHO pogoj za
sporočanje prek omenjene aplikacije?
Kakšen je bil odziv javnosti na to aplikacijo
do zdaj?
ZOHO je kratica za sistem zgodnjega
obveščanja in hitrega odzivanja. Taki
sistemi so vzpostavljeni na številnih
področjih, npr. tudi pri poplavah ali
izbruhih bolezni. Enak pristop lahko
uporabimo tudi pri tujerodnih vrstah.
Sistem je zasnovan tako, da povečamo
možnosti zaznave novih tujerodnih vrst
čim prej po njihovem vstopu na določeno
ozemlje, bodisi v novo državo ali v nov
del države. Za to seveda potrebujemo
čim večje število opazovalcev, ki so
lahko zaposleni različnih institucij ali
pa ozaveščeni posamezniki. Slednji, še
posebej pri zaznavanju tujerodnih vrst,
igrajo pomembno vlogo, saj se tujerodne

Informiranje javnosti je pomembno
tudi zato, da ljudje razumejo, podpirajo
in upoštevajo zakonske ukrepe, ki jih
bo na tem področju vse več. Zatiranje
invazivnih vrst je šele skrajni ukrep, ki se
ga poslužujemo, kadar s preventivnimi
ukrepi nismo uspeli zaustaviti prihoda in
širjenja neke invazivne tujerodne vrste.
Opažamo, da se ljudje včasih odzovejo
nekoliko preveč impulzivno in bi radi šli
kar takoj v »akcijo«. A pomembno je, da
prej dobro pretehtamo realne možnosti
odstranjevanja in izberemo ukrepe, ki
bodo imeli čim manjše negativne vplive
na domorodne vrste. Hkrati se moramo
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vrste pogosto naprej pojavijo v urbanih
območjih, ki niso vključena v redno
spremljanje okolja.

nesorazmerno večji prepoznavnosti
rastlin, pa problematika tujerodnih živali in
gliv ni nič manjša, saj tudi te lahko močno
prizadenejo domorodne vrste. Z vidika
ukrepanja pa so živali in glive zagotovo še
bolj zahtevne. Deloma zaradi velikosti in
zaznavnosti, pa tudi zaradi poti vnosa. Pri
tujerodnih rastlinah gre namreč večinoma
za okrasne rastline, ki se z vrtov razširijo
v naravno okolje. Širjenje takšnih vrst
lahko na nek način predvidimo in smo
pozorni na potencialno invazivne okrasne
rastline. Tujerodne žuželke in glive pa so
večinoma vnesene nenamerno, bodisi z
blagom ali kot škodljivci/bolezni na drugih
organizmih. Glede na obseg trgovine je to
izredno težko nadzorovati.

Aplikacija Invazivke (www.invazivke.si), ki
smo jo razvili v projektu LIFE ARTEMIS, je
orodje, ki nam omogoča hiter in učinkovit
pretok informacij. Opazovalec lahko prek
spletne ali mobilne aplikacije hitro in
enostavno sporoči podatek v sistem, ki
ga lahko izvedenec na podlagi fotografije
tudi takoj preveri in, kadar je to potrebno,
sproži predvidene ukrepe.
V letu 2017 smo izvedli seriji delavnic za
profesionalne delavce in za prostovoljce,
vendar pa te niso pogoj za uporabo
aplikacije. Sama uporaba aplikacije je zelo
enostavna, za prepoznavanje vrst pa smo
izdelali tudi terenski priročnik, tako da se
lahko vsakdo seznani s ključnimi znaki
tujerodnih vrst. V prvem letu delovanja
je bil odziv kar dober, zbrali smo skoraj
4000 opažanj. Vendar tu ne gre le za nove
ali redke tujerodne vrste, saj se večina
podatkov nanaša na nekaj tujerodnih
rastlinskih vrst, ki so pri nas že zelo
razširjene. Vendar je tudi to pomembno,
saj se na ta način učimo opazovati in smo
bolj pozorni na okolico.
V povezavi z izrazom ‘invazivke’ večina ljudi
najprej pomisli na invazivne vrste rastlin.
Ali morda menite, da so živalske in glivne
invazivne vrste pri tem zapostavljene in
morda predstavljajo še večji problem,
kot je trenutno znano (ali pa je velika
problematičnost že znana, pa to še ni
prodrlo v splošno zavest)?

Opažam, da so trenutno v ospredju
zlasti gozdne invazivne tujerodne vrste;
kako bi ocenili stopnjo ogroženosti
biotske pestrosti v gozdovih (morda
tudi v primerjavi z drugimi ekosistemi)?
Rastlinske invazivne vrste po navadi
povezujemo zlasti z ruderalnimi rastišči,
bregovi vodotokov ipd. Ali so to dejansko
najbolj problematična področja z vidika
vpliva razrasti ‘invazivk’ na okolje ali pa so
morda združbe v gozdovih kompleksnejše
in so posledice vnosa novih vrst vanje bolj
obsežne, gozdovi bolj ranljivi?
V projektu LIFE ARTEMIS smo v ospredje
postavili gozdove, predvsem zato, ker je
zaradi že obotoječih institucij tu možno
v najkrajšem času oblikovati sistem
zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja.
Kljub temu problemi v drugih ekosistemih
niso nič manjši, saj so številne tujerodne
vrste tudi v naših vodotokih, vse več tudi
v morju, pa tudi v odprtih habitatih se
številne invazivne vrste hitro širijo. Res
je, da se invazivne tujerodne rastline
najprej pojavijo na ruderalnih rastiščih,
na primer ob cestah ali med stavbami.
Njihov vpliv na naravo je tam sicer manjši,
saj je običajno primarna vegetacija že
bistveno spremenjena. Bolj problematično
je, da se tujerodne vrste s takih območij
nato širijo tudi v (pol)naravne habitate. V
slovenskih gozdovih se je stanje v zadnjih
letih bistveno spremenilo. Zaradi vseh
vremenskih ujm, so v gozdovih nastale
številne vrzeli, kjer se lahko ustalijo
invazivne tujerodne rastline, poškodovana

Res je, tudi nekateri rezultati
javnomnenjske raziskave, ki smo jo
opravili v projektu LIFE ARTEMIS v začetku
leta 2017, kažejo na to, da so tujerodne
rastline bolj prepoznavne kot na primer
živali ali glive. Tudi v aplikaciji Invazivke
je daleč največ podatkov za rastline.
Razlog je verjetno v tem, da invazivne
rastline pogosto oblikujejo velike strnjene
sestoje in jih je lažje opaziti. Živali so bolj
mobilne, med tujerodnimi je največ žuželk,
ki so drobne in jih je težje zaznati. Še
večji problem je pri glivah, saj večinoma
ne gre za gobe, temveč za zelo majhne
organizme in večinoma prej kot glive
opazimo poškodovana drevesa. Kljub
21

ANTIREPRESOR 24 / POD MIKROSKOPOM
drevesa pa so bolj ranljiva za napade
žuželk in okužbe z glivami. K njihovemu
širjenju prispevajo tudi sanacijski
ukrepi, saj lahko tujerodne vrste v gozd
zanesemo tudi z gozdarsko mehanizacijo
in tovornjaki. Tujerodne vrste v gozdovih
lahko povzročijo veliko škode. Na
primer, na območjih, kjer je japonski
dresnik že povsem prerastel gozdna tla,
je zastiranje tako močno, da je ovirano
pomlajevanje. Prihodnost takšnega gozda
je zelo negotova, saj starih dreves ne
nadomeščajo nova.

vodotokov prerasle z dresnikom) - je pa
resnica najverjetneje daleč od tega; ravno
zato sem se obrnila na vas, saj sklepam,
da imate bolj strokoven, stvaren pogled na
situacijo na tem področju.
Res je, da ko opazujemo na primer
območja, gosto prerasla z invazivnimi
tujerodnimi rastlinami, kar nekako
izgubimo voljo do ukrepanja. In dejstvo je,
da številnih tujerodnih vrst, ki so pri nas
že zelo razširjene, ni več mogoče trajno
odstraniti. Zato se mi zdi pomembno, da
težišče naših prizadevanj premikamo k
preventivnim ukrepom ter na področje
zgodnjega obveščanja in hitrega
ukrepanja, kar je glavni cilj projekta
LIFE ARTEMIS. Če namreč zaustavimo
prihod neke potencialno invazivne
tujerodne vrste v zgodnjih fazah širjenja,
je odstranitev vsaj pri rastlinah povsem
izvedljiva in tudi bistveno cenejša. Treba
pa se je zavedati, da tudi v tem primeru
ne gre za enkratne ukrepe, saj moramo
običajno rastline odstranjevati več let.

Na spletni strani projekta berem, da so
pri osveščanju ena od ciljnih skupin tudi
šolarji; zanima me, kakšne so vaše izkušnje
s sodelovanjem osnovnih in srednjih šol
pri dejavnostih na to temo - ali se kdaj
učitelji sami obračajo na vas in vas šole
same vabijo k sodelovanju, ali pobuda za
sodelovanje (morebitna predavanja ipd.
aktivnosti) v glavnem prihaja z vaše strani?
Pomen vključevanja tujerodnih vrst v
šolske programe smo prepoznali že pred
leti in v projektu Thuja 2 sta kolegici Tinka
Bačič in Simona Strgulc-Krajšek izdelali
odličen priročnik za učitelje. K obravnavi te
teme v osnovnih šolah je zelo prispevalo
tudi tekmovanje za Proteusovo priznanje,
ki je v organizaciji Prirodoslovnega društva
Slovenije leta 2016 potekalo prav na
temo tujerodnih vrst. Nekaj aktivnosti
za šole pripravljamo tudi v projektu LIFE
ARTEMIS. Vsako leto v septembru poteka
teden popisovanja tujerodnih vrst, ko
učitelje in učence osnovnih in srednjih
šol spodbujamo, da opazujejo in popišejo
tujerodne vrste v svoji okolici. Včasih
se na nas tudi obrnejo sami učitelji,
večinoma v povezavi s kakšnimi dodatnimi
aktivnostmi, ki jih izvajajo z učenci.

Na naslovu
www.tujerodne-vrste.info
je celovito predstavljena problematika
tujerodnih vrst, na naslovu
www.invazivke.si
pa je spletna zbirka, kjer je mogoče
vnašati in pregledovati podatke o
tujerodnih vrstah.

V iztočnicah, ki sem vam jih podala v
pričujočem intervjuju, prevladuje družbeni
vidik problematike - pomen informiranosti
javnosti in njenega vključevanja v projekte.
Pri ljudeh sem namreč večkrat zaznala
mnenje - včasih pa to proti svoji volji
doživljam tudi sama - da so aktivnosti v
povezavi s kontrolo in odstranjevanjem
invazivk na nivoju širše javnosti bolj
ali manj utopične (tak občutek človeka
prevzame, ko denimo vidi bregove
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Naravoslovna fotografija
Besedilo in foto: Aleksander Kozina
Fotoaparat je pripomoček, ki vsakemu terenskemu biologu še kako prav
pride. Z njim lahko dokumentiramo zanimiva opazovanja, si pomagamo
pri določanju vrst ali pa se fotografije lotimo tudi bolj resno in poskušamo
ustvariti posnetke podobne tistim, ki nas navdušujejo ob branju National
Geographica. Če tudi vas zanima vstop v svet “wildlife” fotografije, je tu za
vas par začetniških napotkov, kako se lotiti fotografiranje divjih živali (tokrat
zgolj tistih “ta konkretnih”, žuželke in ostalo golazen pa pustimo za kakšno
drugo priložnost).

Oprema

lahko dosežemo pri zrcalno refleksnih
fotoaparatih z objektivi, vrednimi več tisoč
evrov.

Za začetnike v naravoslovni fotografiji
so najbolj primerni kompaktni digitalni
fotoaparati z velikim razponom povečave,
ki so v fotografskih krogih poznani
kot “trotli”. A naj vas ime ne zavede,
te male pošasti s svojo priročnostjo,
vsestranskostjo in cenovno ugodnostjo
fotografu začetniku omogočajo enostaven
vstop v svet fotografije. V zadnjih letih
ima večina kompaktnih fotoaparatov,
ki pridejo na trg, ceno med 200 in 500
evri in 2- do 3-krat večjo povečavo kot jo

Kljub številnim prednostim pa s tovrstnimi
aparati težko dosežemo kvaliteto
slike, ki jo omogočajo zrcalno refleksni
fotoaparati. To še posebej velja pri
fotografiranju v slabših svetlobnih pogojih
in pri fotografiranju hitrih objektov. Tako
se vsak, ki ga fotografija začne resneje
zanimati, slej kot prej odloči za nakup
zrcalno refleksnega fotoaparata. Ti imajo
številne prednosti, hkrati pa tudi slabosti
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– so veliko težji in bolj komplicirani za
uporabo. Težava teh fotoaparatov je tudi
cena, še posebej, ker je potrebno v zakup
vzeti tudi ceno spodobnega objektiva,
primernega za lovljenje bolj plašnih in
oddaljenih živali. Tak komplet bo vašo
denarnico olajšal za vsaj dve minimalni
slovenski plači oziroma približno 500
študentskih bonov v biološki menzi.

bomo divjim živalim na ta način težko
zares približali.
Če si želimo boljših posnetkov, ki bodo
končali na kakšnem biološkem koledarju
ali v reviji, pa se moramo lotiti drugega
načina fotografiranja – maskiranja in
čakanja, da želena žival sama pride do
nas. Tu v igro vstopijo številni maskirni
pripomočki. Najpogosteje se uporablja
maskirni šotor (fotografiranje velikih
sesalcev in ptic) in maskirne mreže
(fotografiranje ptic iz ležečega položaja,
predvsem ob vodnih površinah), obstaja
pa še veliko število alternativnih metod, ki
so prav tako uspešne, dokler le ostanete
dovolj dobro skriti.

Na terenu
Fotografiranja divjih živali se lahko v
grobem lotimo na dva načina. Prvi je tako
imenovano “walk around” fotografiranje,
pri katerem se sprehajamo po območju in
fotografiramo vse, kar nam je pripravljeno
pozirati. Ta način fotografiranja je zelo
primeren za zbližanje s svojo fotografsko
opremo, katere dobro poznavanje je
še eden od ključnih elementov uspešne
fotografije. S to taktiko bomo posneli
veliko število vrst, vendar pa bo večina
posnetkov zgolj dokumentarnih, saj se

Pri tem načinu fotografiranja je ključnega
pomena zelo dobro poznavanje vrste, ki
jo želimo fotografirati. Najprej moramo
ugotoviti, točno kje in kdaj se želena vrsta
giblje. Preden se zapremo v šotor in
čakamo, moramo poskrbeti, da v ozadju
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ni motečih elementov in da je svetloba
ugodna (sonce za hrbtom). Tovrstni
način fotografiranja zna biti, kadar želeni
model kljub skrbnemu načrtovanju
ne želi sodelovati, zelo frustrirajoč. Ni
hujšega, kot da pol dneva v popolni tišini
čakaš v šotoru z mobitelom, ki mu je že
zdavnaj zmanjkalo baterije, v glavi pa
se ti neprestano pojejo najbolj neumni
pop komadi, ki se jih v danem trenutku
lahko spomniš. A vse to je na koncu ob
uspešnem ulovu zelo hitro pozabljeno.

bomo nato fotografirali ptice, preden se
spustijo na krmilnico. Tako bomo dosegli
veliko bolj naraven videz fotografije.
Če nimamo maskirne opreme, lahko
obiščemo tudi številna zavarovana
območja (Škocjanski zatok, Izliv Soče), ki
imajo urejene opazovalnice in fotografske
preže, poleg katerih se lahko ustavimo in
čakamo na pravi trenutek.
Za konec naj omenim še en zelo
pomemben dejavnik za kvaliteto
fotografije, ki ga začetniki pogosto
ignorirajo, to je perspektiva. Perspektiva
je eden tistih dejavnikov, ki fotografiji dajo
“profesionalni videz”, saj pomaga izolirati
objekt od ozadja. Zato se pri fotografiranju
vedno potrudite, da je fotoaparat čim
bolj v ravnini z očmi objekta, četudi to
velikokrat pomeni ležanje v travi ali blatu,
kar pa za biologe konec koncev tudi ni
prav nič šokantnega. •

Najbolj enostaven primer maskirne
fotografije je fotografiranje ptic ob
krmilnici. Tu lahko, če nimamo šotora,
fotografiramo kar skozi okno hiše/lope,
ki ga zamaskiramo po navdihu, s tem kar
imamo pri roki. Ponovno moramo paziti,
da krmilnico namestimo tako, da bosta
ozadje in osvetlitev kar najbolj optimalna.
Za optimalne rezultate tik nad krmilnico
namestimo kakšno lepo vejo, na kateri
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