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Za vse, ki imajo voljo in interes, pa 
lahko v prihodnjih izdajah glasila 

rezerviramo poseben kotiček v katerem 
se bo nahajal vaš prispevek. K pisanju 
člankov so vabljeni tako študenti 

biologije, kot tudi drugi študenti, in 
pedagoški delavci. 

 
 
 

Izdajo glasila je omogočil Resor za 
obštudijske dejavnosti Študentske 
organizacije Univerze v Ljubljani 
(ŠOU) in Študentska organizacija 

Biotehniške fakultete (ŠOBF). Za to 
se jim iskreno zahvaljujemo! 

K A Z A L O  

UVODNIKUVODNIKUVODNIKUVODNIK ........................................................................3 

 
 

POLETNI POTOPISIPOLETNI POTOPISIPOLETNI POTOPISIPOLETNI POTOPISI    
 

Potep po Togu in Gani...........................................................4 
 

"Road-trip" po Andaluziji.......................................................6 
 

Skok v Indijo..........................................................................7 
 

Latvija: Symbiose 2007...........................................................9 
 

Norveška ...............................................................................10 
 

Potepanje po Sardiniji in Korziki ..........................................13 
 

Tajska – Dežela nasmehov ....................................................15 
 

Turčija – dežela tisočerih nasprotij ........................................18 
 

Strip.....................................................................................23 
 

Aktualno: Vodstvo  DŠB ...........................................24 
 

"Moje beležke & CO" ........................................................26 
 
 

 

 



 

AntirepresorAntirepresorAntirepresorAntirepresor – časopis Društva študentov biologije  - 3 - 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Vesna Grgur 

 

a se je spet zaa se je spet zaa se je spet zaa se je spet začelo, novo elo, novo elo, novo elo, novo 
študijsko leto, namreštudijsko leto, namreštudijsko leto, namreštudijsko leto, namreč. Zopet . Zopet . Zopet . Zopet 
smo zasmo zasmo zasmo začeli hiteti iz ene eli hiteti iz ene eli hiteti iz ene eli hiteti iz ene 

predavalnice v drugo vajalnico pa na predavalnice v drugo vajalnico pa na predavalnice v drugo vajalnico pa na predavalnice v drugo vajalnico pa na 
kavico in kosilo...kavico in kosilo...kavico in kosilo...kavico in kosilo...    
 

Medse smo sprejeli novo generacijo brucev, ki je še bolj 

izjemna kot vse prejšnje, to je namreč prva generacija 

bolonjskega študija Biologije na Univerzi v Ljubljani, 

preimenovali smo predavalnice iz P v B in zamenjali 

elektronski program prijavljanja na izpite iz E-študenta v 

ŠIS oz. ŠIT ali kakor koli že… 

 

Hkrati pa smo za seboj pustili dolgo poletje ter še daljše 

izpitno obdobje. Ker se zima neustrašno bliža in ker smo 

se že privadili na monoton vsakdan vaj in predavanj, 

tokratna številka Antirepresorja ponuja predvsem možnost 

podoživljanja poletnih užitkov, brezskrbnih dni, 

avanturističnih trenutkov. V njej lahko preberete potopise 

iz oddaljenih in malo manj oddaljenih, toplih in  malo  manj 

toplih ter turističnih in malo manj znanih krajev, poleg 

tega pa si oglejte še novo vodstvo Društva študentov 

biologije, ki je bilo soglasno izbrano na ob,nem zboru 

Društva, 16.10.2007. 

 

Preberite prispevke, oglejte si slike, dopustite, da vas 

domišljija vsaj za kratek ,čas odnese v prečudovito 

naravo Severa, misterioznost Indije, temperamentnost 

Turčije, vročičnost Afrike… 

 

Ker človek nikoli ne ve, kaj mu prinese jutrišnji dan, je 

še kako pomembno, da se zavedamo, da smo se največ, 

naučili od dneva, če vemo, da je minil. Zato vam z Ano 

želiva s to številko predvsem položiti na srce, da uživajte 

v vsakem dnevu posebej, najdite vrednost v nevrednih 

stvareh, veselite se tistega, kar počnete in vselej 

ohranite vsaj delček otroške brezskrbnosti, igrivosti in 

naivnosti. 

 

Prijetno branje, uspešno opravljanje študijskih obveznosti 

ter veliko užitkov v prostem času! V upanju na hitro 

izdajo naslednje številke Antirepresorja, vas lepo 

pozdravljam. 

 

 

PPPP

U �V �O �D � N � I � KU �V �O �D � N � I � KU �V �O �D � N � I � KU �V �O �D � N � I � K ����

g|Åx Ñtáá|Çzg|Åx Ñtáá|Çzg|Åx Ñtáá|Çzg|Åx Ñtáá|Çz    
 

g{ÜÉâz{ ã|ÇàxÜ@à|Åx ãx vtÄÄ ÉÇ áÑÜ|Çz?  
TÇw à{ÜÉâz{ à{x áÑÜ|Çz ÉÇ áâÅÅxÜ vtÄÄ?  
TÇw ã{xÇ tuÉâÇw|Çz {xwzxá Ü|Çz  
WxvÄtÜx à{tà ã|ÇàxÜ:á uxáà Éy tÄÄA 

 

W. B. Yeats (1865 - 1939) 
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Besedilo & foto: Darja Slana 
 

frika. Dežela levov in slonov, malarije in 
aidsa, kač in krokodilov, revščine in 
lakote, vročine in vlage, čokoladno 

obarvanih ljudi… Ob odprtju letaliških vrat na 
afriških tleh se je notranjost letala nasičila s 
težkim vlažnim zrakom. Z vsakim dihom tega 
drugačnega, opojnega zraka se je v nas štirih 
popotnikih iz Slovenije – Poloni, Morani, Mitju in 
Darji, širil nemir, zaradi česar so bili na preži vsi 
naši čuti.  Prvič smo vstopili v afriško deželo. 
 
 

 
Slovenska ekipa 
 
Prvi del potovanja, ki je trajal tri tedne smo preživeli kot 
udeleženci svetovnega kongresa mednarodne organizacije 
IAAS  (International association of agricultural students 
and related sciences). Organizatorji, študentje univerz 
obeh gostujočih držav, Toga in Gane, so nas sprejeli 
odprtih rok in nam s ponosom razkazovali svoj košček 
zemlje.  
 
Hitro smo se navadili na bivanje v majhnih študentskih 
sobah  z razmajano posteljo in jogijem, ki se je ugrezal 
zaradi preredkih desk pod njim. Pajki, hrošči, muhe, 
kuščarji, predvsem gekoni, in seveda krvi željni komarji, 
so postali naši stalni gostje v sobah tekom celotnega 
potovanja. Zgodba povsem zase so bile straniščne školjke, 
tuši in umivalniki, ob katerih si se vsakič znova spraševal, 
ali bodo delovali ali ne.  
 

Na kongresu je bilo nadvse zabavno, saj smo si lahko te 
in druge izkušnje izmenjavali z več kot sedemdesetimi 
udeleženci kongresa iz celega sveta. Kongres v Togu je bil 
predvsem resnejše narave. Veliko seminarjev, delavnic, 
diskusij o svetovnih in lokalnih problemih v Togu in 
Gani, večinoma na temo prehrane. Prikazalo se je 
delovanje IAAS-a v preteklosti, načrti za prihodnost in 
volilo se je novo vodstvo. Seveda pa ni manjkalo zabave 
ob divjih afriških ritmih, romantičnega posedanja po 
peščenih plažah pod palmami in ogledov znamenitosti.  
 

Lobanje na vudu sejmu 
 
Ena takih je bil tudi vudu trg, baje največji na svetu, 
čeprav ne doseže velikosti nogometnega igrišča. Tam je 
bilo najti vudu lutke, telesa ali le dele teles skoraj vsega, 
kar živi – konjev, opic, slonov, hijen, psov, mačk, kač, 
krokodilov… Zaradi česar se nismo mogli ogniti vonju 
gnijočega mesa. Seveda dogodek ne bi bil popoln brez 
blagoslova vrača. Nadvse fascinantna izkušnja.  
 
Čez dober teden se je kongres nadaljeval v Gani, tam je 
temeljil bolj na spoznavanju kulture, narave in 
gospodarstva. Peljali so nas na oglede gradov, kjer so 
njihove prednike stradali in prodajali za sužnje, ogledali 
smo si nasade riža, kasave, plantaina – banani podobnega 
sadeža, oljnih palm, pokazali so nam kakavovec, kavovec, 
koko, ananas, sladkorni trs... V tropskem gozdu smo se 
sprehajali nekje sedemdeset metrov nad tlemi med 
krošnjami dreves po poteh iz vrvi in lesa. Po treh tednih 
smo se morali s cmokom v grlu posloviti.  
 
Oboroženi z nasveti in z že nekoliko boljšim 
poznavanjem kulture, smo se Slovenci odpravili še na 
samostojen potep po Gani. Zaradi dolgega staža 
demokracije  (od leta 1957), dokaj urejenega političnega 
stanja in uradnega angleškega jezika, je Gana zelo prijazna 
za obiskovalce. Sploh se priporoča za prvi obisk Afrike. 
Ljudje so prijazni in gostoljubni. Otroci ob vabečih 
besedah »obroni bra« (belec pridi) navdušeno tekajo za 

A

Potep�po�

Togu�in�Gani�
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tabo, ob čimer njihovi nemalokrat napihnjeni trebuhi 
kažejo kruto realnost.  
 
V naslednjih dveh tednih smo uporabljali lokalne prevoze, 
kot sta avtobus in taksi, a še najpogosteje smo se 
posluževali »tro-troja«, majhnega kombija, ki velja za 
najbolj ekonomičen prevoz. Hrane, kot je koruza, pecivo, 
kruh, oreški, riž, kozje ali ribje meso, raznoliko sadje, fufu 
– nacionalna jed, ki nam ni teknila, je bilo na vsakem 
koraku. Seveda pa po petih tednih začneš že močno 
pogrešati kak pošten zrezek in govejo juho.  
 
Obiskali smo dva nacionalna parka. Prvi - Bui, leži v 
prehodu iz tropskega v savanski del. Domačini so nas ob 
spremstvu rangerja s puško v lesenih kanujih popeljali po 
reki Black  Volta do kotanj, kjer so se namakali veliki 
povodni konji. Populacija naj bi obsegala nekje 200 
živali.  
 

Dvojčici ob zajtrku 
 
Naslednji – Mole, leži v savani. V celi Afriki velja za 
območje, kjer se lahko kot turist najbolj približaš živalim. 
Na naše presenečenje so se sloni (afriški savanski), opice 
(kozačke in savanski pavijani), več vrst antilop in gazel, 
svinje bradavičarke… sprehajali le nekaj metrov vstran od 
naših prenočišč. Posebno pozornost smo morali 
posvečati kradljivim pavijanom, ki jim je naša hrana 
očitno dišala in so znali zaradi tega postati agresivni. To je 
še predobro spoznal Mitja, ko je enkrat komaj ubežal 
napadu celega tropa. 
 
Povsem svojevrstno doživetje je bil obisk vasi Paga, za 
katero domačini trdijo, da je stara dvanajst stoletij. Hiše, 
zgrajene iz kravjih iztrebkov, krasijo preproste poslikave. 
Njena največja zanimivost pa se skriva preko ceste v vodi 
manjšega jezera – nilski krokodili. Vaščani namreč 
verjamejo, da so le-ti njihovi predniki in zato se 
medsebojno spoštujejo, kar v praksi pomeni, da drug 
drugega ne napadajo. Za večino Evropejcev, ki imamo ob 
besedi »krokodil« takoj asociacije na velike in močne 

čekane, ki te zgrabijo, raztrgajo, je že na meji absurda, ko 
stojiš zraven domačina, ki s prhutajočo kokošjo privablja 
krokodile iz vode. Kaj šele, ko ti reče, da ga primi za rep, 
nato pa še čepi nad njegovim hrbtom in ga pobožaj. Ne 
vem točno, kam vse so takrat švigale naše misli, a gotovo 
niso bile nič kaj vzpodbudne, na koncu pa je le prevagal 
izziv pustolovščine. V nas se je prepletala cela paleta 
čustev, od poguma do strahu, hkrati pa smo močno 
upali, da jim ne bomo zadišali kot svež obrok. In na srečo 
jim nismo. Po taki izkušnji že skoraj verjameš, da si 
vsemogočen. 
 

Med norostjo in pogumom 
 
Poslednje dneve smo obiskali še nekaj mest, zavetišče 
mona opic, Agumatsa slapove, živalski vrt v Accri in se 
pustili razvajati na peščeni plaži ob Atlantiku. Piko na i je 
naredil še obisk frizerja, kjer so spretne roke več frizerk 
nekaj mučnih ur oblikovale moje in Moranine lase v 
prikupne afriške pričeske.   
 
 
Naša dogodivščina se je vztrajno prikradla h koncu in v 
nas pustila nekaj čudovitega. 
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Ana Šimenc 
 

ndaluzija je najbolj južno ležeča pokrajina 
v Španiji. Ljudje in arhitektura bolj kot na 
kakšno Evropsko državo spominjata na 

kakšno bližnje vzhodno, kar tudi ni tako 
nenavadno, saj je bila kar nekaj stoletij pod 
vladavino Mavrov. In zakaj ravno Andaluzija? Že 
samo ime mi prikliče mnogo čarobnih asociacij: 
flamenko in zvok španskih kitar, bikoborbe, 
nasadi oljk in ne nazadnje tudi Vitezovo pesem, v 
kateri Lorca opisuje Cordobo kot mesto, kjer bo 
konec vsega trpljenja. 
 
Naša ekipa se je zbrala nekega večera in po dolgi vožnji v 
Bergamo (mesto v bližini Milana) končno poletimo proti 
Sevilli. Po pristanku v Sevilli, glavnemu mestu Andaluzije, 
smo se »natovorili« v naše »tovorno vozilo« in se 
odpravili v hostel.  V treh dnevih bivanja v Sevilli, smo si 
ogledali bikoborski ring, v katerem še danes potekajo 
bikoborbe, in katedralo z La Giraldo, zvonikom, s 
katerega se odpre pogled na celotno mesto.  
 
Odpravili smo se tudi na krožni ogled mesta z 
avtobusom, kjer nam je neznani glas iz slušalk v 
polomljeni angleščini sproti razlagal, kaj smo videli. 
Prijazni postrešček v hostlu nam je rezerviral karte za 
ogled nacionalnega parka Coto Doñana. Park obsega 
75,000 hektarov močvirij in peščenih površin in v 
zimskih mesecih lahko tu vidimo flaminge. S posebnimi 
džipi nas vodiči odpeljejo na ogled parka, kjer poleg prave  

 
      Džip v parku Coto Doñana       foto: Robert Hočevar 

puščave,    posušena močvirja, jelene, orle, bike in slamnate 
hišice nekdanjih prebivalcev tega območja. Popoldne smo 
se ob Sredozemski obali še skopali in nabrali za cel klobuk 
ogromnih školjk.     
 
Naslednji dan se že navsezgodaj odpravimo proti 
Cordobi. Na poti vidimo neskončne površine nasadov 
oljk, ki enega od članov ekipe popolnoma fascinirajo. Ker 
so nas table ob cesti sproti opozarjale na »Bandas on 
road« smo raje ostali v avtu, dokler nismo ugotovili, da 
to niso bande na cesti, ampak ležeči policaji. Ups.  

 
     Naravni park Sierra Norte          foto: Tomaž Remžgar 
 
Na poti smo se ustavili v naravnem parku Sierra Norte in 
tu uživali cel dan. Včasih je prav neverjetno razumeti, da 
nekje na tem svetu (in to v Evropi!) še obstaja naravna 
lepota, ki je ne obiskuje cela truma turistov. Prečudovit 
pogled se odpira na majhne peščene otočke ter bike, ki se 
napajajo iz jezera. Naš ptičarski član ekipe je proučil ptice 
na tem delu, naš fotograf pa je ves dan iskal prave 
kompozicije.  
 
Zvečer smo vsi peščeni prispeli v Cordobo, ki je resnično 
pomirjujoče mesto z bogato zgodovino. Nekoč je bila  

Cordoba islamsko mesto. Tu še vedno stoji mošeja, 
katere del so v 16. stol. podrli in zgradili katedralo. V 

Cordobi smo si ogledali tudi most preko reke 
Guadalquivir, še iz 

 
     Cvetlična ulica, Cordoba  

A

»Road-trip«�
po�

Andaluziji�
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časa Rimljanov, vodne terase ter znano cvetlično ulico, ki 
pa za časa našega obiska ni bila prav nič cvetlična (v času 
našega potovanja rože niso cvetele).  
 
Pot nadaljujemo proti Granadi. Po dolgotrajnem iskanju 
našega hostla tam, ki je ležal v stari četrti mesta, do koder 
ni bilo dostopa z avtom, smo Granado preimenovali v 
granato. V dveh dnevih bivanja smo ugotovili, da je to 
čisto ustrezno ime zanjo, saj je bilo tam, reci in piši, 42°C. 
Crkavali smo v senci, vsi potni in lepljivi, in komaj smo se 
spravili na ogled Alhambre, eno izmed najznamenitejših 
trdnjav Andaluzije. Zgrajena je bila v 13. stoletju pod 
vladavino mavrske dinastije Nasrid, ki so z njo želeli 
uresničiti idejo nebes na Zemlji. Alhambro smo si 
ogledovali cel dan, poleg nje pa tudi Generalife, vrtove v 
bližini Alhambre.  
 
Po nenormalno vroči Granadi smo se odpravili v 
Torremolinos, kjer smo preživeli še zanje 4 dni našega 
potovanja. Na peščeni plaži Sredozemske obale smo se 
metali v valove in uživali 100 na uro.  

 
 Alhambra, Granada                    foto: Robert Hočevar 

 
V 12-ih dnevih našega »road tripa« po Andaluziji 
ugotovimo kako prav je imel Lorca, ko je Cordobo 
opisoval kot nekakšno mesto odrešitve in kako prav je 
imel tudi Paulo Coelho, ko je svojega pastirja postavil v 
prostrane ravnice Andaluzije, kjer je pasel ovce, razmišljal 
in na ta način uresničeval svojo Osebno legendo. 
 

 
 

 
Besedilo in foto: Darja Slana 
 

ravijo, da je Indija velik izziv tudi za najbolj 
izkušene popotnike. Ob prebiranju 
literature, gledanju dokumentarcev in 

filmov iz Hollywooda lahko sicer domnevaš, a 
pravi pomen teh besed lahko začutiš (z vsemi 
čuti!) le, če jo osebno spoznaš.  
 
Kakor hitro sva z Mitjem prestopila vrata letališča v 
Mumbaju, se je pred nama razprostrl kaotičen utrip ulice.  
Čeprav je bilo sredi noči, je vse okoli naju kar kipelo od 
življenja. Avtomobili, motorji, moto- in bike-rikše so 
delali energične in osupljive manevre med ljudmi, psi, 
kravami, ponekod tudi med opicami in svinjami, pri 
čemer smer vožnje ni bila primarna skrb. Z glasnim 
hupanjem so vabili nas turiste, da bi prisedli. Na splošno 
so vožnje ponujale svojevrstno dogodivščino, v kateri si 
preprosto moral zaupati vozniku, da bo zavil iz 
nasprotnega voznega pasu vsaj kak meter preden bo prišel 
tisti tovornjak. In nekako mu je to vedno uspelo. Večkrat 
smo po poti naleteli na enkratne prizore, kakršen je 
plešoča kobra ob spremljavi piščali. Nesimpatični so mi 
bili le tisti moški sopotniki, ki so z nasmehom razkrivali 
črno obarvane zobe ob tobaka, kar sploh ne bi bilo hudo, 
če te ne bi ob pogovoru tudi popljuvali z njim.  

 
      Ležeren vsakdan indijskih vasi 
Po nočitvi v Mumbaju sva se z avtobusom odpravila proti 
mestu Nasik, ki leži ob sveti reki Godavara, na obrežju 
katere je versko središče mesta. Pravijo, da te kopanje v 
tej reki očisti vseh grehov, a vendar naju reka ni 
premamila, saj s svojim vonjem in izgledom bolj 
spominja na počasi tekoče odpadne vode. Raje sva 
obiskala templje in darovala daritve bogovom. Dan se je 
končal z blagoslovom svetega očeta, ki naj bi bil star 140 

P

g{x {tã~ |Ç { |á  ãtÇwxÜ|Çz?  
|Ç {|á  Ä | y x@z|ä |Çz Ñxá á |Å|áÅ?  
uâ| Äwá  ÉÇ à{x fâÅÅ|à   
|Ç Ä |Å|à Ä xá á  Ñtáá |ÉÇ  
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let, govoril vse jezike sveta in z božjim blagoslovom 
romal po Indiji. Bila sem v precejšnji zadregi, ko so me 
postavili predenj in sem mu morala, po vzgledu ostalih, 
poljubiti noge. 

 
      Ko padeš v ritem mistike 
Naslednjih nekaj dni sva se pomudila v Aurangabadu, v 
okolici katerega so znameniti Ellora jamski templji. Gre 
za 34 jam izklesanih v templje, ki so plod 500-tih let 
predanosti in spretnosti budističnih, hindujskih in 
jainskih menihov. Za največjo mojstrovino in hkrati 
največjo monolitsko skulpturo na svetu velja Kailasa, 
tempelj posvečen boginji Šivi. Nadalje naju je pot vodila v 
Lonar s 50.000 let starim kraterjem, ki ga je naredil 
meteorit in je sedaj delno zapolnjen z jezerom. In če si že 
enkrat v Indiji preprosto ne moreš mimo Taj Mahala v 
Agri, enega od svetovnih čudes. Popolnoma simetrična 
zgradba iz belega marmorja, ki je mavzolej druge žene 
cesarja Shah Jahana iz 17. stoletja, te pusti osuplega ob 
svoji veličini.  

 
         Taj Mahal v vsej svoji mogočnosti 
Religija ima močan vpliv na človeški vsakdan, vse od 
oblačil, nakita, prehrane pa do samega vedenja. Žal to 
vodi tudi do verskih spopadov, predvsem s sosednjim 
Pakistanom. Sovraštvo teh dveh držav traja že od same 
ločitve na hindujsko Indijo in muslimanski Pakistan. Na 
začetku potovanja, v mestih Mumbaj in Nasik, sva bila 
dvakrat blizu mesta, kjer je prišlo do bombnega napada, 
pri čemer je umrlo več sto ljudi. Neprijetno, ko pomisliš, 
da si se ravno nekaj ur nazaj še vozil z istim avtobusom ali 
vlakom. 

Ker sva videla že dovolj templjev, sva se odločila še za 
obisk nacionalnih parkov. Najprej je bil na vrsti Keoladeo 
Ghana, ki je pravi raj za ornitologe, predvsem zaradi 
velikega števila migratornih ptic celega sveta. Žal sva bila 
tam sredi poletja in jih je bilo le malo. Predvsem so 
prevladovale čaplje in štorklje, sicer pa so nam pot križali 
somi, želve, netopirji, šakali, opice, kače ter več vrst 
goveda.  Ko sva prispela v drug park – Ranthambore, sva 
se nadejala videti tigre, a žal zaradi monsunskega obdobja 
ni bil dovoljen vstop globlje v park. 

 
       Opica nežno sega po Mitjevi dlani napolnjeni s svežimi      
       arašidi. 
Ob koncu sva se pomudila nekaj dni v Jaipurju, prijaznem 
mestecu, ki deluje kot da je nekoliko ubežal divjemu 
indijskemu kaosu. Privoščila sva si še dan sprostitve v 
Chokki Dhani, vasici, ki ponuja tradicionalno zabavo. 
Tam sva jahala slona in kamelo, uživala ob plesnih in 
lutkovnih predstavah, se poskusila v lokostrelskih 
spretnostih, prepustila besedam prerokovalca, poskušala 
okusne in manj okusne tradicionalne jedi,…  
 

 
       Jahanje kamele v zabaviščni vasi Chokki Dhani 
 
Potovanje sva zaključila v več milijonskem New Delhiju.  
Čeprav so trije tedni ob nenehnem dogajanju zelo hitro 
minili, sem se počutila rahlo naveličana hrupa in vrveža 
ljudi okoli sebe. V Indiji si kot turist nenehno v središču 
zanimanja, kar je sprva nadvse simpatično, a čez čas se 
človeku zahoče smukniti v objem Evrope, kjer si le eden 
od mnogih na ulici. Zame bo ostala kot dežela, kjer 
kraljuje mistika. 
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Besedilo in foto: Živa Justinek 
 

hm khm…k tej nalogi – pisanju reportažice 
– sem se precej težko spravila…to pa zato, 
ker se bojim, da kakorkoli se potrudim in 

četudi napišem res vse, kar smo počeli, nimam 
možnosti, da pri vas vzbudim občutke, ki sem jih 
doživljala sama…pa kljub temu, bom 
poskusila…(ker sem le obljubila… ☺) 
 
Najprej, kaj sploh to je…(brez skrbi, ne bom 
"kopipejstala" iz kjerkoli in govorila o tradiciji, zgodovini 
in vseh ostalih duhamornih stvareh… za morebitne 
interesente pa se tudi to najde na uradni strani ☺)…torej, 
ta simpozij je en sila zabaven deset dni trajajoč 
izobraževalen dogodek: delavnice, predavanja, izleti, 
ogledi, igre in zabava (fieste in sieste kot bi rekli 
Portugalci in Španci)… ogromno druženja z neznansko 
odprtimi evropskimi študenti biologije… skratka deset 
fenomenalnih dni, v katerih se popolni neznanci, kot 
žabice v prince, spremenijo v prijatelje… (že vnaprej se 
opravičujem, če bo preveč presežnikov, ampak sem res 
navdušena ☺). 

 
No, pa gremo lepo počasi. Že na avtobusu od letališča 
proti centru Rige sem spoznala delčič študentov, ki so 
prihajali na simpozij že par let zapored…seveda smo se do 
fakultete uspeli tudi izgubiti in se nasmejali do solz… po 
prijavi in vseh formalnostih smo se sprehodili do kampa. 
Tisto noč je deževalo, a to ni uničilo razpoloženja. Večer 
v kampu smo prebedeli ob glasbi, nekaj alkohola in dobri 
družbi.  
Drug dan so nam organizatorji že pripravili igrico, v kateri 
smo se podili po Rigi in izpolnjevali naloge. Riga je zelo 

lepo mesto. Sicer na moč spominja na Ljubljano, mali 
detajli pa jo naredijo posebno. Čudovite stare stavbe trdih 
potez in popolnoma čiste ulice. Latvijci imajo zanimive 
zakone; prepovedano je pljuvanje po tleh, ležanje na travi, 
metanje smeti po tleh ali nošenje odprtih steklenic 
alkohola na ulicah. Z vsem tem so nas na srečo seznanili 
že na začetku, a neposlušni so vseeno utrpeli sankcije. ☺ 
Ob izpolnjevanju nalog smo se zabavali in spoznavali, 
brali latvijska besedila in jezili domačine. 
 
Kasneje, isti dan, smo se z avtobusom odpeljali na posest 
v bližini narodnega parka Kuldiga. Tu smo ostali ves čas 
do konca, razen ene noči, ko smo spali ob Baltiku.  

 
Dneve sem sicer popolnoma pomešala in mislim, da tudi 
nima smisla, da bi vse zaporedno pisala. Nekatere dneve 
smo preživeli na posesti. Zjutraj smo imeli zajtrk, nato pa 
predavanja. Predavali so tuji in domači profesorji ter 
študenti, ki se ukvarjajo s kakšno raziskavo ali pa le pišejo 
diplomo/magisterij/doktorat. Predavanja niso bila 
obvezna, kar je šlo zelo na roko vsem, ki so prejšnjo noč 
predolgo plesali in klepetali ter tudi vsem, ki so imeli v 
prvih jutranjih urah rehabilitacijo po prekrokani noči. ☺ 
Sama sem se večino predavanj udeležila (hudo ponosna! 
☺). Predavanja morda sicer niso bila neposredno 
koristna, kar se tiče študija doma, so pa zato dala nov 
pogled na že znane teme ali pa so me seznanila s 
popolnoma novimi. Po kosilu je ponavadi potekalo več 
delavnic in sam si si zbral tisto, ki se ti je zdela 
najzanimivejša. Delavnice so prav tako vodili študenti. Bile 
so sproščene in zabavne. Vsi smo govorili in izrazili svoje 
mnenje…ob tem pa jedli čips in pili pivo.  
 
Čez dan smo imeli tudi nekaj prostega časa. Takrat smo 
igrali odbojko, šli na sprehod ob ribniku, kartali, igrali 
različne igre na prostem, se kuhali v savni ali se kako 
drugače spoznavali. Po večerji pa smo imeli predstavitve 
držav – se sliši resno? Dejansko o nobeni državi nisem 
zvedela nič… te predstavitve so bile parodije na navade 
določene države, ples ali kakšen izmišljen scenarij. Na 
koncu vsake nam je bilo kot po pravilu ponujena značilna 
alkoholna pijača posamezne države. Za tem je vsak večer 
sledila zabava: glasba, ogromno plesa, nekaj alkohola, 
skratka - noro. Dnevi so kar leteli.  

K 
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Za dva dni smo šli ob Baltsko morje. Tam smo spoznavali 
različne habitatne tipe, se kopali v ledenem morju in 
imeli delavnico na "mivknati" obali. Tudi druge dni smo 
imeli izlete v narodne parke, na močvirja, v neko mrtvo 
mesto…skratka ni bilo minute, da bi mi bilo dolgčas.  
 
Zadnjo noč smo imeli še poslovilno zabavo in tako se je 
teh čarobnih deset dni končalo. Očarana sem bila nad 
tem, da sem bila deset dni v krogu popolnih neznancev, 
pa sem se počutila odlično - očarana nad tem, kako te 
sprejmejo in kako jim je hudo, ko se poslavljaš od njih. 
Odločena, da jih ne pozabim in da jih drugo leto spet 
vidim, sem se le s težka podala na letalo domov.  
 
No, napisala sem… in ne, nisem zadovoljna. ☺ Bilo je res 
super… ne spomnim se, kdaj sem imela nazadnje tako 
fantastičen dopust. Drugo leto simpozij poteka na 
Portugalskem in že se dogovarjamo za "backpacking" po 
simpoziju… 
 
Hm… vsi, ki sem vam vzbudila vsaj kanček zanimanja, 
me lahko pocukate za rokav in vam bom z vsem 
navdušenjem povedala, karkoli vas bo zanimalo. Lahko pa 
se podate na uradno stran: http://www.symbiose.eu.org/ 
in tam izveste kaj več. Prepričana pa sem, da nikomur ne 
bi bilo žal, če bi se česa takega udeležil… ☺ Na fotografiji 
pa so organizatorji prihodnjega leta. Portugalci so bili 
najbolj priljubljena skupinica letos… ☺ 
 

 

 
Besedilo & foto: Tomaž Remžgar 
 

ončno je napočil 21. julij 2007, dan ko smo 
se s staršema in sestro odpravili na 
Norveško. Čeprav je bil zame to kar velik 

"šok", saj sem se zjutraj tega dne ravno vrnil iz 
Italije in spotoma čez dan uspel celo onesposobiti 
svoj avto ☺. Kljub temu sem komaj čakal, da vidim 
deželo, o kateri sem vedel le to, kar so mi 
povedali navdušeni kolegi, ki so jo že obiskali. 
Uradni cilj je sicer bil doseči Nordkapp, a je moj 
načrt vseboval še dodatne anekse (videti čimveč 
ptičev, sesalcev, rastlin... skratka videti divjo 
Norveško).  
 
Od doma smo se odpravili zvečer z do vrha naloženim 
avtom in veliko dobre volje. Po celonočni vožnji čez 
Avstrijo in Nemčijo smo dopoldne naslednjega dne 
prispeli do severa Nemčije, v mestece Bremershaven. V 
tem mestu na obali Severnega morja se nahaja Nemški 
pomorski muzej, ki sem si ga že dolgo želel ogledati. V 
njem smo prebili večino dneva, si ga ogledali približno 
pol, potem pa sta nas lakota in želja po fjordih pognala 
dalje proti severu. Ponoči smo prevozili Dansko, malo 
zadremali na Švedskem in naslednje jutro že zajtrkovali na 
prvem avtocestnem počivališču čez norveško mejo.  
 
Ogled Osla smo izpustili ter se po obvoznici, ki 
predstavlja edinih 120 km avtoceste na Norveškem, 
odpravili v mesto Lillehammer. Leta 1994 je bilo tu 
prizorišče zimskih olimpijskih iger in še danes je vse v 
mestu opozarja na ta dogodek. Povsod lahko najdeš vrsto 
muzejev, trgovinic s spominki in celo imena ulic. Kljub 
vsemu mi je bil Lillehammer zelo všeč. Bil je tipično 
Norveško mestece, kjer ni praktično nobena hiša zidana. 
Vse so narejene iz lesa in z uporabo domiselne 
arhitekture ter živimi barvami uspe Norvežanom ustvariti 
slikovitost in idiličnost tudi v najbolj "bogu za ritjo 
zabačeni" vasi. Še najbolj so mi bile všeč hiše, kjer kot 
kritino uporabljajo šoto. V tej šoti se nato precej hitro 
zaraste trava, grmički, videl pa sem na taki strehi rasti celo 
manjšo brezo. Taka hiša dejansko daje vtis kot da je 
pravkar zrasla iz tal.  
 
Po hitrem ogledu in obveznem sladoledu smo šibali dalje. 
Pot nas je nato vodila čez Dovrefjell. To je hribovito 
območje na jugu Norveške, ki je spremenjeno v narodni 
park in gosti eno večjih populacij čokete (Gallinago 

K 
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media) v Evropi. Iskanje te ptice mi je preprečilo slabo 
vreme in ker niso vsi taki ptičarski mahnjenci kot jaz, sem 
se moral zadovoljiti 'le' z razgledovanjem po golih 
planjavah in previsnih stenah, ki so med bliskanjem 
izgledale prav fantastično. Tukaj sem prvič moral priznati, 
da kaj takega pa tudi pri nas nimamo ☺. 

 
       Znaki znajo biti nadvse zanimivi… 
Ponoči smo prevozili drugo največje mesto 
Trondheimin, nato pa nadaljevali po edini glavni cesti 
proti severu. Teren se je tu nekoliko dvignil in iglasti 
gozd, ki je pokrival južno polovico Norveške, je izginil. 
Zamenjalo pa ga je barje, kjer rastejo le še vrbe in  majhne 
skrivenčene breze. Ko sem se odpravil malo pogledati 
teren, sem se precej hitro obrnil nazaj s premočenimi 
čevlji. Občutek je bil, ko da bi hodil po mehki postelji, le 
da je ob vsakem koraku v čevelj vdrla voda, ki je bila 
zbrana pod mahom. Tako da sem na hitro vrgel "uč" na 
par ptičev, poslikal nekaj slik in odskakljal po posameznih 
višjih gričkih mahu nazaj proti avtu.  

 
       Utrinek iz vožnje po edini cesti na Lofotih 
V nadaljevanju poti so se nam kazali najbolj nori razgledi, 
kar sem jih kdaj videl. Tukaj človek ne rabi knjige ali mp3 
predvajalnika, ampak samo čim večjo šipo na 
avtomobilu. Iz transa so me zbudili le občasni postanki za 
prehranjevanje ali pa ogled kake zanimivosti. Še najbolj 
mi je ostal v spominu kraj, kjer prečkaš severni povratnik. 
Tu je po norveškem običaju zgrajena velika okrogla 
brunarica z luksuzno gostilno, hotelom in vsaj petimi 
trgovinicami s spominki. Problem je le, da je že kapučino 
7 evrov. Pred brunarico pa je bil postavljen spomenik z 
zvezdo na vrhu, v čast titovim partizanom, ki so se med 

vojno borili na Norveškem, in na njem napis v 
srbohrvaščini, ki je tu deloval kar malo vesoljsko. 
 
Pozno zvečer smo prispeli v Bodo. Čeprav je bila ura 
22.30 je bilo sonce še vedno na nebu. Tu smo se nato 
vkrcali na trajekt v smeri Lofotov. Na Lofotsko otočje 
smo prispeli zgodaj zjutraj in prva reč, ki smo jo šli 
pogledati je vas z zelo zgovornim imenom Å (izgovori se 
kot naš polglasnik). Baje je to naselje z najkrajšim 
imenom na svetu, ime pa si je prislužilo ker je zadnja vas 
na Lofotih, Å pa je zadnja črka norveške abecede. 
Logično. Lofotsko otočje izgleda približno tako, kot da 
bi Julijske Alpe potopili v morje, ven pa bi gledalo le še 
kakih 500 m vrhov.  

 
    Skandinavski leming v bojnem položaju 
Otoki so zato zelo hriboviti, z zelo strmimi pobočji, 
čeprav se najdejo tudi barjanske ravnice. Povsod po obali 
pa so raztresene ribiške vasice, ki jih pozimi preživljajo 
polenovke in lososi, poleti pa turisti. Zavili smo na 
stransko pot in si vzeli pol dneva časa, postavili šotor, si 
skuhali "tapravo" kosilo in šli spat. Jaz pa sem se raje 
odpravil lovit ribe. Končalo pa se je z zlomljeno konico 
palice, zato sem preklel vse alge, od ognjenih do rjavih in 
šel raje gledat ptiče. Tu sem imel več uspeha in sem se 
dodobra nagledal pobrežnikov, galebov in strmoglavcev, 
od živali na obali pa so me najbolj navdušile norveške 
latvice (Patella sp.), ki so merile v premeru tudi 10 cm in 
bi jih lahko uporabljal za zajemalko.  
 
Nato smo se počasi odpravili na drugi konec otočja. Tam 
sem si imel namen ogledati ogromno kolonijo gnezdečih 
mormonov (Fratercula arctica). 25000 parov teh ptic se 
gnete na majhnem travnatem otočku le kilometer od 
vasi Bleik. Tu so mormoni lokalna znamenitost in jih 
lahko vidiš povsod. Narisane na hišah ali pa namesto 
palčkov na vrtu. Ponujajo pa tudi možnost Bird-safarija, a 
ta dan barka ni obratovala zaradi premočnega vetra. 
Lahko pa sem skozi daljnogled gledal kako okrog vrha 
otoka roji ogromen roj mušic. 
 
V nadaljevanju poti proti Nordkappu se je teren iz tajge 
počasi spreminjal v tundro. Tla so bila povsod na gosto 
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porasla z borovnicami in brusnicami. Ker je tukaj zemlja 
pod površino trajno zmrznjena, od dreves rastejo le še 
vrbe, pri tleh pa se razrašča pri nas že izumrla pritlikava 
breza (Betula nana). Kljub temu da pokrajina na prvi 
pogled izgleda precej pusto, pa tukaj mrgoli živali. Vsaj 
enkrat na uro ti cesto prečka čreda severnih jelenov tako 
da je omejitev 60 kar pametna poteza, čeprav je cesta 
popolnoma ravna.  
 
Po tundri pa teka in išče hrano ogromna armada 
skandinavskih lemingov (Lemmus lemmus). To leto je 
bilo očitno zelo ugodno zanje, saj je tundra povsod 
migala in cvilila. Lemingi pa predstavljajo osnovno hrano 
za praktično vse plenilce od polarnih lisic do govnačk, 
ujed in sov. Množica jezerc, močvirij in skal pa preživlja 
tudi celo vrsto ptic, ki jih zaradi navezanosti na arktični 
biom nikoli ne vidimo pri nas. Zato sem redno vsaj 
enkrat na 15 min prekinjal vožnjo z: ''Ustav!!!'', čemur je 
sledilo 15min dolgočasenja za ostale, medtem ko sem z 
daljnogledom zamaknjeno gledal neko črno pikico v 
daljavi.  
 
Naposled smo proti večeru zavili levo iz glavne ceste, 
proti Nordkappu. Sam severni rt pa ne leži na celini, 
ampak je to skrajni konec otočka, ki je najsevernejši v 
Evropi. Do njega vodi podmorski tunel, ki je na najnižji 
točki 211m pod morsko gladino. Zaradi vode ki pronica 
skozi stene je v tunelu stalna megla, izgleda pa kot da bi v 
njem gorelo, ven se pa vali gost dim. Sam obisk je kar 
precej drag, saj ti dvakrat zaračunajo prihod in enkrat 
odhod. Na rtu pa se je kljub pozni uri gnetla cela čreda 
turistov vseh narodnosti. Tako da smo se hitro slikali, si 
ogledali trgovine in odšli nazaj v avto. Tam smo si 
privezali dušo z domačimi dobrotami, kar jih je še ostalo, 
nato pa nadaljevali z vožnjo. 
 
Naš naslednji cilj pa je bila dejanska naj-severnejša točka 
celinske Evrope. To je sosednji rt Nordkynn. Po 
poldnevni vožnji smo prispeli v vas Mehamn, ki je 
predzadnja na cesti proti koncu rta. Od tu vodi 24 km 
dolga pešpot proti konici rta, ki se imenuje Kinnarodenn. 
Pohodu tja pa smo se na žalost morali odpovedati, saj je 
teren zelo razgiban, pohod traja okoli 12 ur, mi pa smo 
imeli vsi mokre čevlje. Tako da smo se raje malo naspali 
in najedli borovnic, potem pa pričeli s povratkom.  

 
Prva država, ki smo jo prečkali med potjo nazaj je bila 
Finska. Že ponoči smo prestopili mejo, in se nato 
potopili v neskončne finske gozdove. Na severu jih v 
večini sestavlja združba rdečega bora (Pinus sylvestris) in 
smreke (Picea abies), na jugu pa raste večinoma le smreka 
- smrekovi gozdovi pa so na Finskem močno 
gospodarsko izkoriščani. Tako se redno kažejo gole 
zaplate sredi gozda, velike po nekaj 100 hektarjev, na njih 

pa ogromni kupi vej in lubja. Očitno pa tovrstna 
gozdarska politika ne moti živali, saj se na tovrstnih 
'jasah' pase množica losov (Alces alces), ruševcev (Tetrao 
tetrix) in divjih petelinov (Tetrao urogallus). Čeprav 
nismo videli nič več jezer kot na Norveškem, pa smo to 
občutili, saj je bilo na Finskem občutno več komarjev. 
Tudi relief pokrajine je postal večinoma ravninski. Dva 
dni smo potrebovali da smo prečkali vso državo, 
sprehode pa nam je preprečilo slabo vreme in roji 
komarjev. V Helsinkih smo se vkrcali na trajekt, ki je 
izgledal bolj kot gliser, in v nevihti prečkali Baltik.  

 
      Taprava tundra 
Pristali smo v Talinnu, glavnem mestu Estonije. Zaradi 
dežja smo nadaljevali pot in se za nekaj časa ustavili šele v 
Latviji ob baltiški obali, v Rigi pa smo si privoščili tudi 
pico. Meni se je zdela nebeška, mogoče malo tudi zato 
ker je bila to prva nekonzervirana hrana po enem tednu.  
 
V naslednjih treh dneh smo prevozili vzhodno Poljsko, 
kjer se zdi da ima vsak travnik svoj par štorkelj. Naselja 
tukaj močno kažejo, da so bila zgrajena med rusko 
nadvlado. Edina izjema so cerkve, o katerih lahko govoriš 
le v presežnikih. Med potjo smo se ustavili v Varšavi, nato 
pa se skozi Krakov odpeljali proti Slovaški meji. Tu smo si 
privoščili "luksuz" in smo prespali v motelu ob meji, ki pa 
je bil neverjetno poceni in lepo urejen. 
 
Popoldne naslednjega dne pa smo se po vožnji čez 
Slovaško in Avstrijo že vozili po naši avtocesti proti 
Ljubljani. Ustavili smo se še v Grižah, kjer sem jaz ostal na 
podaljšanem dopustu (☺), preostanek družine pa se je po 
obilnem pikniku odpravil proti domu. 
 
Tako je bilo… 10 dni, 10 tisoč kilometrov, kup slik in 
polna glava vtisov. Včasih se mi zdi, da bi bilo mogoče 
bolje če nebi šel, ker sem se nekako okužil s Skandinavijo. 
In kljub temu, da so pol leta pod snegom in v temi, 
močno zavidam severnjakom kje živijo. 
 
Obisk: Zelo priporočam 
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Besedilo: Vesna Grgur                        foto: Tomaž Remžgar 
 

ot vsako leto sem večino svojega prostega 
časa od prvomajskih počitnic dalje namenila 
načrtovanju in izbiranju popolnega kraja, v 

popolnem času, s popolno družbo za popolno 
potovanje. Ker, saj veste, če nekaj načrtujete kot 
popolno, bo v realnosti izpadlo neverjetno, a le 
skoraj popolno, če pa so že plani nepopolni… 
 
Torej pri vsej popolnosti smo morali imeti v mislih le dve 
nepopolni stvari; naš majhen študentski račun in 
kronično pomanjkanje časa. Zato smo opustili plane o 
izletu na Luno, Kubo, Jamajko ter potovanju po celi 
Grčiji in se raje nekega julijskega večera odpravili na 12 
dnevno potepanje po dveh Sredozemskih otokih, Sardiniji 
in Korziki. 
 

Dolga vožnja s trajektom je bila idealna za spanje 
 
Našo pot smo začeli v Ljubljani in se odpravili proti 
Italijanskemu pristaniškemu mestu Livorno, od koder nas 
je trajekt po 7 urah vožnje, ki smo jo v večini prespali, 
pripeljal do Olbije na Sardiniji. Že takoj na začetku poti 
nam je postalo jasno, da Italijani ne razumejo niti 
besedice angleško (nekateri ne poznajo niti pomena 
besede orange juice!), da zemljevide lahko mirno 
pustimo v predalčku in da se na obcestne znake ni za 
zanašati (saj naj bi po njih sodeč večkrat v petih minutah 
pri hitrosti 60 km/h prevozili več kot 20km).  

Neokrnjena narava Sardinije 
 
Ko smo končno le našli pravo cesto, ki nas je vodila proti 
majhni vasici Valedoriji, kjer nas je čakal apartma, sem 
dokončno ugotovila, da so čevlji s peto odvečna prtljaga 
in da se je na Sardinijo zelo priporočljivo odpraviti z 
gojzerji. Otok je precej nenaseljen, ne urban, predvsem pa 
ne turističen, pravi mali raj za ptičarski del ekipe, ki je iz 
verande apartmaja opazoval pegaste sove ter čuka in ob 
cestah povzročal sovražne poglede iz Puntotov, kjer so 
bili flamingi glavni vzrok pospešene evakuacije potnikov 
in vse življenjsko potrebne opreme (beri teleskopa in 
dveh daljnogledov) iz avtomobila.  
 

     
    Nuragi Lossa, eden najbolj ohranjenih nuragijev 
 
Nikakor pa to ne pomeni, da otok ni kulturno bogat, 
praktično na vsakem koraku vidimo ostanke nuragijev 
(svetišč iz bronaste dobe), ostanke starodavnih 
Feničanskih mest (Tharros), prelepa obmorska mesteca, z 
odlično ohranjenim starim mestnim jedrom (Alghero, 
Oristano).  
 

K 
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    Tharros 
 
Razočaralo pa me je glavno mesto otoka, Sassari, ki 
deluje zanemarjeno in zaspano, nikjer ljudi, povsod sama 
gradbišča ter potrditev še enega stereotipa o "easy-going" 
Italijanih, ki so enostavno podaljšali svojo siesto in tako 
onemogočili naš ogled katedrale. Za ljubitelje v 
neskončnost segajočih peščenih plaž je Sardinija res pravi 
kraj pod soncem; dolge plaže, droben pesek, sončna 
pripeka, rahel vetrič, šumenje morja, zelo malo turistov… 
 
Iz uživanja nas je predramil dan, ko smo morali otok 
zapustiti in se odpraviti proti Bonifaciju na Korziki. Že 
doma se nam je zdelo nekoliko sumljivo, da na nobenem 
zemljevidu ne najdemo kraja Stazzona, kjer smo imeli 
rezerviran apartma, kmalu po pristanku trajekta pa smo 
ugotovili, zakaj je temu tako. Naš gusarski Carens je s 
težavo v prvi prestavi speljal klanec, ki je vodil od 
pristanišča in že po nekaj prevoženih kilometrih smo 
dosegli nadmorsko višino nad 300m, zato ne preseneča 
dejstvo, da je najvišja točka tega majhnega otoka, tako 
visoko kot naš ponos, Triglav.   

 
 Stazzona, njena tipična hiša, na potki pa kravjek 

 

Z vsakim premaganim ovinkom, ki je bil občasno tako 
oster, da ga je brez popravljanja zmogel le res izkušen 
voznik, se je avto vedno bolj delil na dva pola; sprednjega, 
ki je navdušeno vzklikal: » Stari, zakon, lej te dreve!«  

 
   Ptičarji na delu, ura 6 zjutraj    
ali pa » Jutr zjutri greva ob štirih na brgleza v gmajno!« 
ter zadnji del iz katerega je bilo slišati: »Ej, a bova 
preživeli v teh rovtah?« in »O groza, naju bo pobralo 
tuki!«. Predvidevam, da ste glede na zgoraj omenjeno 
izbiro obutve sklepali kateremu polu sem pripadala, zato 
še z večjim zanosom zapišem, da še nikoli nisem videla 
česa tako lepega, pomirjujočega, odmaknjenega, 
romantičnega in fantastičnega kot je vasica Stazzona, 
nekje na sredini Korzike, sestavljena iz kakšnih desetih hiš, 
za katere imaš občutek da že pol stoletja nihče ne biva v 
njih, kmetije na prostem (prosto se namreč sprehajajo 
kravice, kozice, ovčke in prašički), zato kravjeki na cesti 
niso nič posebnega.  
 
Ko  sprejmeš  dejstvo,  da je do najbližje trgovine 20km 
ter najbližje gostilne, ki je pravzaprav sobica, v kateri 
lahko dobiš tri vrste pijače in eno vrsto sladoleda, 3 km, 
začneš uživati in opazovati – gekone na stenah hiš, 
lastovke v letu, ostarele Korzičane, ki vsak dan ob istem 
času, na isti klopci premlevajo dogodke dneva dolgo v 
noč, člane potovalne ekipe, ki so hkrati tako različni, a v 
osnovi tako podobni… 

 
  Gekon na zidu sosednje hiše 



 

POLETNI POTOPISI 

 

_____________________________________________________________________________________

Antirepresor – časopis Društva študentov biologije  - 15 - 
 

Seveda se naša gusarska ladja v Stazzoni ni stalno zasidrala, 
ogledali smo si Napoleonovo rojstno mesto Ajaccio, ki je 
tudi glavno mesto otoka, pristaniško mesto Bastio ter se 
od tam tudi odpravili nazaj na celino, kjer smo si na poti 
domov ogledali tudi Piso v posebnem večernem čaru.  
 

 
Napoleonova rojstna hiša v glavnem mestu otoka, Ajacciu 

    
Kljub nekaterim nesoglasjem smo se s potovanja vrnili 
navdušeni nad videnim, bogatejši za nekaj izkušenj, 
predvsem pa veseli, da smo poglobili stara in pridobili 
nova prijateljstva. 
 
Takoj po prihodu domov pa se mi je porodilo vprašanje: 
» Kam pa naslednje leto?« Upam, da kam daleč…«        
    

 
     Premzi podpira stolp v Pisi 
 
 

 
Besedilo & foto: Ida Istinič 
 

te naveličani Jadrana? Želite malo 
eksotike? In ne želite celoletnih prihrankov 
zapraviti v enem tednu. Če so vaši odgovori 

pritrdilni vam vsekakor priporočam obisk Tajske.  
 
Tja sva se s fantom podala julija letos. Naveličana 
prezasedenih kampov na hrvaški obali, željna nečesa 
novega, a vendarle malce bolj "začetniškega" sva se 
odločila za počitnice na Tajskem.  
 
Letela sva v Bangkok (BKK). To je bila prva "džungla", ki 
sva jo videla. Na našem letališču Jožeta Pučnika ☺ 
imamo ena vrata za odhode, druga za prihode. No, v BKK 
imajo 3 pasovni odcep iz avtoceste za prihode in 3 
pasovnega za odhode. V BKK-u živi več kot 7 milijonov 
ljudi in gneča na cesti je nepopisna, sploh v konicah, kjer 
zato da prevoziš 5 km, rabiš včasih tudi eno uro. Upam, 
da se bom tega spomnila vsakič, ko bom stala v gneči na 
Celovški in se jezila, zakaj iz Kranja do faksa rabim  1 uro, 
haha. 
 

 
Bangkok iz višav 
 
Kljub velikosti mesta in številu ljudi pa se tam le stežka 
izgubiš, saj so Tajci zelo prijazni in še prevečkrat pristopijo 
do tebe in te sprašujejo kam želiš. Najin načrt je bil 
čimprej odpotovati na JV-ne otoke in se najprej malo 
"izležavati" pod palmami, zato sva si za najin prvi dan 
zadala le nalogo, da si priskrbiva vozovnice za nočni vlak 

S
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proti jugu. Ker sva imela čas, sva si ogledala še ZOO, 
mimo katerega jaz pač ne morem. Tam sva poleg tipičnih 
živali za živalske vrtove videla še tapirja, ogromno 
kuščarjev (nekatere izven kletk ☺) in azijske vste 
medvedov.  
 
Prvi otok, ki sva ga obiskala, je bil Koh Samui. Tam se je 
najin načrt o "izležavanju" po 2 dneh razblinil saj sva 
ugotovila, da si bova rajši ogledala malo več in da bova 
počivala doma.  Odšla sva na izlet po otoku, kjer sva si 
ogledala slapove, se vozila s kanuji in jahala slone. Na 
takem izletu se človek počuti malo preveč turistično, saj 
ti delajo družbo večinoma Nemci srednjih let, a kaj zato. 
Jaz sem bila čisto presrečna, ker sem lahko hranila 
majhnega slončka!!! Sloni so na Tajskem včasih 
predstavljali delovno silo, ki je vlačila hlode iz gozda. To 
mučenje živali so na srečo prepovedali, kot nadomestno 
dejavnost pa so slone zaposlili v turizmu. 
 

 
Slonček in Ida 
 
Nato sva po 3 dneh odšla en otok severneje, Koh 
Phangan. Otok je znan po zloglasnih "Full-moon" 
zabavah, ki se odvijajo ne glede na to, v kakšnem 
položaju je luna. Ker sva bolj mirne sorte, sva se podala 
na manj obljuden del otoka, kjer sva najela simpatičen 
bungalov - in to za le 6 € na noč (za oba). Ponoči sva 
ugotovila, da je cena tako nizka zato, ker so najemniki 
iste sobe tudi gekoni, mravlje in miši.  
 
Podala sva se na raziskovanje otoka. Odšla sva do slapov 
(za naše razmere brzice, haha) in odkrila krožno pot po 
deževnem pragozdu. Bilo je res čudovito, videla sva polno 
epifitskih orhidej, ostalih tropskih rastlin, kuščarjev in 
gromozanskega pajka. No krožna pot se je izkazala za 
neprehodno, saj ni veliko obiskovalcev, Tajcem se pa tudi 
nekako ne ljubi hoditi (nič čudnega, temperature so nad 
30 °C, vlažnost pa zelo visoka) in poti ne vzdržujejo.  
 
Iz tega otoka sva se podala na organiziran izlet v Ang-
thong National Marine Park, ki me je od vsega, kar sva 

doživela, najbolj očaral. No, začel se ni ravno spodbudno, 
saj je bila 1,5-urna vožnja z gliserjem po razburkanem 
morju neudobna. Še sreča, da imam dober želodec. Izlet 
je vključeval snorklanje po koralnem grebenu, ki se vije 
vzdolž tajske obale. Barve niso bile ravno take kot v 
filmih, ampak pestrost živega je bila navdušujoča. Nato 
smo se podali na panoramsko vožnjo mimo 40 otočkov, 
ki sestavljajo nacionalni park. Na enem od njih smo se 
ustavili in si vzeli čas za kosilo. Ker je padal dež je večina 
sedela pod streho, a midva se mu nisva pustila motiti in 
sva se povzpela na čudovito razgledno točko na vrhu 
otoka. Še sreča, da je bil dež saj sva lahko v norem 
razgledu uživala čisto sama.  
 
Zadnji otok, kjer sva bivala, je bil Koh Tao. Otok je v prvi 
vrsti namenjen potapljačem, a kljub temu, da se ne 
potapljava, je bilo lepo. No ja, razen mojih prebavnih 
težav – posledica kokosovega shake-a ali spring rollsov. 
Hvala farmacevtom za antibiotike ☺. Zaradi mojega 
slabega počutja sva več počivala in lenarila. Ležanja pod 
palmami pa ne priporočam, saj je mene bilo že hoje pod 
njimi zelo strah. Kokosovi orehi so namreč grozeče veliki 
in ne maram nositi glave naprodaj. Iz tega otoka sva šla 
na izlet z ladjico do bližnjega otočka Nangyuan, ki ga 
sestavljajo trije otočki povezani s peščenimi potkami. 
Tam je bilo še lepše kot če "pogooglate" slikce za 
Nangyuan.  
 

 
Nangyuan 
 
Nato sva se podala nazaj na celino v nacionalni park Khao 
Sok. To je najstarejši zimzeleni pragozd na svetu. 
Stanovala sva v bungalovu na 3-metrskih stebrih, zato 
nama družbe niso mogle delati miši. So pa prišle opice, jaz 
pa sem naredila napako in jih začela hraniti. Potem sva se 
jih komaj znebila �. Šla sva na spust s kanujem po reki in 
opazovala čudovito okolico – navpična skalnata pobočja 
v ozadju, vsenaokrog pa deževni pragozd. V vejah nad 
reko so spale kače, videti je bilo tudi mnogo kuščarjev. 
Naslednji dan sva se podala na pohod v park, kjer naj bi 
po 3 km prišla do slapov. Tajci očitno nimajo razjasnjenih 
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pojmov kaj slapovi sploh so, saj tam ni bilo niti brzic. No, 
sva pa srečala ogromno gosenico z bodicami, ki naju je 
prepričala v to, da bi bilo bolje obleči dolge hlače in si 
omisliti vodiča. Zato sva raje obrnila nazaj proti 
bungalovu. No, 8 km hoje naju je izmučilo bolj, kot če 
bi šla na Triglav (resno, sem že probala). Zrak je bil 
nasičen z vlago, temperatura pa visoka. Zato sva se 
odločila, da se predčasno vrneva v BKK. 
V BKK-u sva si našla sobo v ulici Khao San, kjer prebiva 
največ nahrbtnikarjev. Pri iskanju namestitev in ostalih 
podatkov nama je pomagal Lonely planet. Soba, ki sva jo 
najela, je izgledala OK, le "bedbugi" so nama pili kri. Saj se 
kar navadiš na takšne in drugačne sostanovalce.  
 
V BKK-u sva si ogledala največji in najbolj čaščen kip 
Bude v kraljevi palači. Sicer nisva navdušenca nad 
kulturnimi objekti, a so naju  čudovito izdelani detajli 
celotnega območja palače presenetili. Skoraj vsi Tajci so 
budisti. Njihova druga najbolj cenjena oseba pa je njihov 
kralj. Njegovo podobo vidiš na vsakem, resnično vsakem 
koraku. Čeprav je težko verjeti se pojavljajo njegove slike 
pogosteje kot pri nas cerkve, kapelice in križi skupaj ☺.   
 

 
       Kraljeva palača 
 
Bolj kot kraljeva palača pa naju je v BKK-u navdušilo 
nakupovanje. Mene takšne in drugačne cunjice in izdelki 
od A do Ž z motivi mojega ljubega Pooh-ja (ja, jaz sem 
tista k po faksu z majčkami s Pooh-jem skače ☺). Mojo 
boljšo polovico pa center z računalniškimi artikli v 5-ih 
nadstropjih. In potem sem vsa izčrpana (posledica 

prebavnih težav) odkrila McDonaldsa, ki mi je povrnil 
izgubljene kilograme. Zarečenega kruha se res največ 
poje. Ob začetku potovanja sem namreč rekla, da če sem 
že na Tajskem bom jedla njihovo hrano. Pa sem se je že 
po 14 dneh naveličala ☺. 
 
V BKK-u sva se povzpela v višave – tokrat z dvigalom. 
Baiyoke Tower je najvišja zgradba na Tajskem, ki v višino 
meri 309 m in ima posebno turistično dvigalo do 
razgledne ploščadi v 84. nadstropju. Razgled nad mestom 
ti vzame sapo. Mestu vse naokoli stolpa ne vidiš konca.  
Mesto ima zanimivo alternativo javnega prevoza - 
namesto "trole" imajo ladjico, ki vozi po reki, ki se vije 
skozi mesto. Z njo sva se peljala do kitajske četrti. 
 
Zadnji dan dopusta sva šla na vikend market. To je 
ogromna pokrita tržnica, kjer najdeš skoraj vse. Od 
rabljenih čevljev (najbrž ukradenih izpred svetišč, kamor 
moraš bos), pasjih mladičkov, slik in drugih umetnin, 
spominkov do cunj. Skupna lastnost vsega pa je, da je 
smešno poceni. Samo fajn je biti suh, drugače ne moreš 
kupiti cunj, ki bi ti bile prav. Tajke so namrec drobne in 
vitke.  
 
No, še nekaj pomembnega sem premalo poudarila med 
pisanjem. Tajska namreč ni lepa le zaradi narave temveč 
predvsem zaradi ljudi. Ti so vedno nasmejani, prijazni in 
pripravljeni pomagati. Čeprav je turizem tam dobro razvit 
(za avanturiste še preveč), so kljub temu ohranili prijazen, 
nevsiljiv odnos do tujcev. 
 

 

Pooh began to feel  
a little more comfortable,  
because when you are a Bear  
of Very Little Brain,  

and you Think of Things,  
you find sometimes that a Thing 
which seemed very Thingish inside 
you is quite different when it gets 
out into the open and has  
other people looking at it. 

 

A. A. Milne (1882 - 1956) 
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Besedilo: Ana Šimenc                                foto: Igor Katona 
 

tala sem pred knjižno polico v eni izmed 
ljubljanskih knjigarn in brala naslove 
turističnih vodnikov. Zakaj ravno Turčija ne 

vem natančno, a nekaj me je močno vleklo tja. 
 
Mogoče ta skrivnostnost, ki preveva to deželo še iz časa 
Hetitov, Grkov, Perzijcev ter od vzpona krščanstva do 
vdora Arabcev in islamizacije prebivalcev. Ali pa igra 
narave, ki je ustvarila stožce v pokrajini, imenovani 
Kapadokija in apnenčaste police v Pamukkalah. Mogoče 
besede, ki me nehote spomnijo na Turčijo: turška kopel, 
sedeti po turško, turška kava, turški med in turške 
preproge. Ko sem odprla vodnik, sem ugotovila, da je ta 
dežela še nekaj več kot samo to.  
 
Država, katere evropski del je tako velik kot Slovenija, 
meri 780 tisoč km2. Istanbul ima po nekaterih podatkih 
10.000 prebivalcev in je edino mesto na svetu, ki se 
nahaja na dveh kontinentih. Ločuje ga morska ožina 
Bospor. Kljub vsemu svojemu blišču in zgodovinski 
vrednosti, pa je Mustafa Kemal - Atatürk leta 1923 
odločil, da bo novo glavno mesto Turčije Ankara, 
predvsem zaradi svoje "strateške" lege v notranjosti 
države. Pod vodstvom Atatürka je Turčija postala 
moderna država. Kako zelo ga Turki cenijo, kažejo 
številne upodobitve na znamkah, spominkih, številni 
muzeji in spominske hiše. Vsako mestece v tej deželi ima 
ulico, imenovano Atatürk, in cesto Mustafa Kemal. Vsi 
Turki dobro poznajo zgodovino svoje države, pri čemer 
ne pozabijo omeniti, da je preporoditelj Atatürk med 
drugim ukinil tudi poligamijo.  
 
Ko sem vsa ta dejstva predstavila Igorju, sva se odločila, da 
bo to najina letošnja pot. Zadnje tri dni sva uredila 
zavarovanje za avto, kupila nekaj vode, zemljevid in druge 
najosnovnejše potrebščine, nato pa se odpeljala proti 
vzhodu…            

Pogled na Modro mošejo (Sultan Ahmet Camii)  iz najine 
sobice; če se iz zvočnikov na njej ne bi petkrat na dan 
slišale molitve, bi bilo veliko prijetneje … 
 
Pot do Turčije je trajala dobrih 20 ur, seveda brez 
vmesnih postankov, gužve na mejah in nočitev. V poznih 
večernih urah sva prispela v Istanbul. Že ob samem 
prihodu v mesto, naju je navdušila odprtost Turkov, ki so 
nama bili pripravljeni pomagati na vsakem koraku, če se 
je to le dalo. Eden izmed njih je celo ustavil promet, da 
sva lahko obrnila avto na sredi ceste. Najbolj zanimivo od 
vsega pa je bilo to, da se ob tem nihče ni razburjal. 
Vseeno nama je uspelo najti hostel, pod Modro mošejo, 
eno izmed glavnih znamenitosti Istanbula.         
 
Istanbul je enostavno prevelik, da bi si ga lahko ogledala 
le v treh dneh; je pa to ravno dovolj, da ugotoviš, da se 
boš  sem  še  vrnil.  Prvikrat  sva stopila v Azijo,  ko  sva 
 

Igor in jaz pred Ayo 
Sofyo (Hagio 
Sofio); cerkev je 
bila zgrajena okoli 
leta 530, nato pa so 
jo leta 1500 spre-
menili v mošejo, da-
nes pa je to muzej, 
vpisan na Unescovo 
listo svetovne dediš-
čine. Krščanske fre-
ske in mozaike so 
muslimani takrat le 
prekrili z ometom, 
danes pa je le-ta de-
loma odstranjen. 
Tako lahko v notra-
njosti opazimo krš-
čanske   freske   in  

       arabske ornamente.  
 
prečkala Bosporski most. Kljub temu, da naju je veliko 
ljudi opozarjalo na razlike med Z in V delom Istanbula, 
sama te razlike nisva opazila.  

S 
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dežela�

tisočerih�
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Bazar je ena izmed glavnih znamenitosti Istanbula; razen 
začimb in čaja ne prodajajo nič zares pomembnega, a je 
vseeno nemogoče, da ne bi nič kupili… kičasta skodelica, 
"hudičevo oko", šal. Turki so prodajalci v pravem pomenu 
besede.   
 
Safranbolu je mestece s številnimi ohranjenimi 
osmanskimi hišami, ki so zgrajene iz blatnih opek in lesa. 
Ena izmed njih je preurejena v muzej, ki sva si ga tudi 
ogledala. Hiše imajo dva ali tri nadstropja in imajo veliko 
sob. Razdeljene so v moški del in ženski del.  
 
V Hattusi sva si ogledala ostanke starodavnih hetitskih 
templjev, nato pa pot nadaljevala v Kapadokijo.  
 

Turški čaj je vse prej kot okusen. Močan črni čaj strežejo v 
steklenih skodelicah po 1 dL, brez mleka in s kockami 
sladkorja. Zraven se priležejo tradicionalni turški medeni 
bomboni, ki so naju spremljali do Grčije (tam pa sva 
ugotovila, da Grki isto dobroto prodajajo kot tradicionalne 
grške bonbone).   
 
Lastnik hotela naju je našel kar sam; pod pretvezo, da 
nama bo pokazal, kje je hotel, ki sva ga iskala, naju pelje 
kar v svojega. Za 30 lir na noč (približno 9 evrov na 
osebo) sva dobila sobo v hotelu, ki je vgrajen v stožec. 
Cena je vključevala tudi zajtrk, ki ga je pripravil kar sam 
lastnik hotela. Kapadokijo sva obdelala po dolgem in 

počez. Vsekakor je zelo zanimivo, da celotna starodavna 
območja nimajo mošej, imajo pa nešteto majhnih 
cerkvic.   
 

A še koga spominja na Kremenčkove? Hotel v Kapadokiji 
(Göreme). 
 
Najina pot se je nadaljevala po svilnati poti, mimo 
mnogih karavanserajev, kjer so trgovci menjavali blago, 
do versko konzervativne Konye. V Konyi sva si ogledala 
Mevlâna muzej, ki je bivši »dom« plešočih dervišev. Le-te 
so člani mistične verske smeri v islamu ter s plesom in 
glasbo v stanju zamaknjenosti iščejo izkustvo bližine 
Alaha. Mesto ima močan arabski značaj, mnogo hiš je 
okrašenih z arabskimi črkami in na ulicah ni opaziti skoraj 
nobene ženske. Na splošno je na ulicah bolj odročnih 
delov Turčije opaziti le moške, ženske pa se večinoma 
zadržujejo doma oz. pred hišami. Med najinim 
potovanjem so trgovci ogovarjali le Igorja, kljub temu, da 
jaz bolje govorim angleško.  
 

 
Eden izmed mnogih pogledov na Kapadokijo; pokrajino 
počasi razjedajo vremenske razmere in več vasi so 
prebivalci že zapustili, saj so postale prenevarne za 
življenje.  
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Antalya naju je razočarala na celi črti. Ogromna betonska 
džungla s hoteli, restavracijami in brez prave turške 
tradicije. Tu sva doživela tudi manjšo nezgodo in tako sva 
imela čast, da sva se cel dan naokoli prevažala z vojaki v 
vojaškem džipu, iskala osumljence in jih celo poskušala 
prepoznati. Na žalost je bil to bolj slab poskus, kajti že v 
naši 2-milijonski Sloveniji ni kar tako najti osumljenca, 
kaj šele v več kot 60-milijonski Turčiji.  
 

 
Kremenčkovi II: Podzemna vas Derinkuyu, kamor so se 
prebivalci skupaj z vsem svojim premoženjem (vključno z 
živalmi) zatekli pred sovražniki. Vas je segala 8 nadstropij 
globoko in je zagotavljala zatočišče 10.000 ljudem.  

 
Pot sva nadaljevala v Olymposu, Likijskem mestu iz 2 
stoletja pr.n.št., ki pa je znan predvsem po svojih »wood 
houses« in čudoviti peščeni plaži (ki pa ne premore niti 
enega lokala). Zvečer si ogledava še Chimaero ali gorečo 
skalo, ki se razprostira nad Olymposom. V mitologiji je 
Chimaera sin Tifona in Gaie, ki ga je ubil nek antični 
junak. Iz Chimaere uhaja plin, ki najverjetneje vsebuje 
metan in ob stiku z zrakom nastanejo majhni ogenjčki.  
 

Do dna doline Ihlara vodi 500 stopnic; 8 km dolga pot vodi 
mimo 10 cerkvic izklesanih v skalo, ki jih je že močno 
načel zob časa. Ogromne skale se krušijo skupaj s freskami, 
a za njih ne poskrbi nihče. Svoj delež smo prispevali tudi 

ljudje; veliko fresk je namreč popisanih, podpisanih ali 
kako drugače uničenih. 
 
Zanimivo je tudi, da Turki zaračunavajo vse, kar je 
možno. Za ogled teh ogenjčkov sva plačala 10 lir, a je 
zadeva približno taka, kot da bi za vzpon na Šmarno goro 
plačali 6 evrov in na vrhu opazovali majhne ogenjčke. 
Seveda priporočajo ogled teh ogenjčkov ponoči, zato je 
dobro vzeti s sabo kakšno svetilko in plastenko vode. 
 

 
V Olympusu 

 

 
Ne, to ni na Baliju. To je turška "wood house" v Olymposu. 
Izbereva tako brez klime, a nama je kmalu žal. Les se 
podnevi tako segreje, da se je v hišici nemogoče zadrževati. 
Ima pa vsaka hišica svojo kopalnico.  

 

Pot sva nadaljevala v notranjost Turčije. Peljala  sva se 
mimo njiv z lubenicami, ogromnih nasadov 
pomarančevca ter grozdja. V kupih so prodajali ogromne 
okrogle rumene sadeže. Ker nama prodajalec ni znal 
povedati kaj je to, sva ga kupila (2 liri) in na koncu 
ugotovila, da je to melona.     
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Myra, eno izmed mest Likijske poti ob Mediteranu. Slika 
prikazuje grobnice, v bližini pa se nahaja še teater, ki 
obsega tudi številne dobro ohranjene maske.  

 
In končno prispeva v Pamukkale, poleg Kapadokije in 
Istanbula najpomembnejše »mesto« v Turčiji. Apnenčasti 
bazeni od daleč izgledajo kot sneg. Po kopanju v njih, 
koža postane bela in nekoliko »zategnjena«. Kljub temu, 
da so te apnenčaste police in bazeni vpisane na Unesco-
vo listo, se lastniki hotelov tepejo za stranke, veliko 
hotelov celo propada, infrastrukture ni. V mestecu je le 
nekaj restavracij, ki hkrati prodajajo še razglednice in 
kakšne tri trgovine z živili.     
 
 

 
Ženske pripravljajo gözleme, turško palačinko.  V upanju 
na najboljše kebabe sva bila kaj hitro razočarana. Kljub 
večim poskusom, da bi končno dobila dobrega, več kot 
polovice naše štručke, narezanega mesa in nekaj paradajza 
nisva dobila. Če sva imela srečo, sva dobila še čebulo. Tako 
sva hitro pristala na veliko ugodnejših in boljših gözlemih.      

 
Tole pa je plaža Iztuzu, kjer morske želve karete ležejo 
jajca. Širok pas plaže je zavarovan in tja obiskovalci ne 
smejo. Tu se mešata sladka rečna in morska voda.  

 
V Pamukkalah za 30 lir dobiva prenočišče z zajtrkom za 2 
osebi, lastno kopalnico, klimo, hotel pa ima celo bazen. 
Zajtrk, ki ga ponudijo v večini hotelov, imenovan 
"turkish breakfast", sestoji iz belega sira, rezin kumar in 
paradižnika, črnih oliv, masla in marmelade, neskončnih 
količin črnega čaja ter košarice puhastega "ekmeka" (ali 
kruha po naše).  
 
 

 
 
Če se po vrtu sprehaja kakšna kokoš, kar mimogrede, v 
Turčiji celo za hotel ni tako zelo nenavadno, se bo 
najverjetneje na krožniku znašlo tudi trdo kuhano jajce. Ta 
kombinacija jutranjih živil je na prvi pogled zelo 
nenavadna, res pa je, da zadosti vsem pravilom zdrave 
prehrane. 
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Afrodisias (5 tisočletje pr.Kr.) je pomembno antično mesto, 
ki ga nekateri enačijo z Efezom. Je veliko manj obiskan, 
zgodi se celo, da lahko v teatru sam uprizoriš predstavo. 
Stadion je dolg 270 metrov in sprejme 30.000 ljudi. 
Tetrapilon je nekoč vodil v Afroditin tempelj.  

 
Pot sva nadaljevala v egejski del Turčije, mimo 
starodavnih grških mestec; za ogled vsakega je potrebno 
plačati 10 lir (približno 6 evrov), kar je za najin žep 
odločno preveč. Zaradi slavnega imena sva si ogledala 
Trojo, ki pa razen kupa ruševin in impozantega lesenega 
trojanskega konja, ni nič posebnega. 
 

 
Apnenčasti bazeni in kolona ljudi nad njimi.  
 
 
Še zadnji trenutek nama uspe ujeti trajekt za Galipoli, kjer 
se je odvijala ena izmed pomembnejših bitk 1. svetovne 
vojne med Britanci in Francozi na eni strani ter Turki na 
drugi. Namen operacije je bil odpreti pomorsko pot do 
Rusije, a jim to ni uspelo.  

 

  
Trojanski konj 
 
Žal mi je, da si nisva uspela ogledali še vzhodnega dela 
države, a malo naju je preganjal čas, denar, nekoliko pa 
tudi strah pred popolnoma drugim svetom. Jugovzhod 
države namreč naseljujejo Kurdi, s katerimi imajo Turki 
neprestano težave (ali obratno). Večinoma poljedelski 
vzhod Turčije je popolnoma drug svet, kar so nama 
zatrdili tudi popotniki, ki sva jih srečala v hostlih. In 
takrat, ko bova zadostila vsem trem pogojem (čas, denar, 
pogum), se bova sigurno odpravila še bolj vzhodno.   
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Yasar Kemal (1923 - ) 
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Na občnem zboru 16. Oktobra 2007 ob 18.00 so člani DŠB-ja 

izvolili naslednje predstavnike za študijsko leto 2007/2008predstavnike za študijsko leto 2007/2008predstavnike za študijsko leto 2007/2008predstavnike za študijsko leto 2007/2008 
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