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TABOR ŠTUDENTOV BIOLOGIJE - RAKA '92

Kot že vrsto let doslej. smo študentje biologije v sodelovanju z ZOTKS organizirali študentski
rOJziskovalni tabor-, Na teh taborih teoretično znanje, pridobljeno v praktikumih na fakulteti
preverjamo in dopolnjujemo na terenu, hkrati pa med kolegi naše stroke in vsemi. ki jih
področje biologije zanima. poteka deset dnevna izmenjava znanja in izkušenj ter družabno
življenje, za katerega med letom ne najdemo časa. Zanimivi izsledki iz taborov so redno
objavljeni v strokovni literaturi (revije Proteus, Acrocephalus, Notulae odonatologicae...).
predstavimo jih tudi na srečanjih in predavanjih in so tako dostopni širši javnosti doma in v
tujini. Tabor v majhnem kraju tudi širi naravovarstveno zavest, tesni stiki s krajani pa pokažejo
nova obzorja v njihovi kulturni in naravni krajini.

Tabor študentov biologije Raka '92 je potekal v zelo vročih poletnih dneh med I. in 10.
augustom v vasi Raka na Dolenjskem. terensko delo pa je zajelo širše območje Brežiško - Krške
kotli ne. Na taboru se je zbralo 31 študentov biolog~je in mentorjev ter ena tujka iz Velike
Britanije, članica organizacije AEGEE. Udeleženci tabora so sodelovali pri delu naslednjih skupin:
čebelarska, entomološka. f1oristična, odonatološka, vretenčarska in parazitska ter skupina za
biološko analizo vod.

Nastanjeni smo bili v osnovni šoli Raka, tam je potekalo tudi laboratorijsko delo ter
predavanja, gibljivost skupin na terenu pa je bila zagotovljena z osebnimi avtomobili mentorjev
in študentov ter kombijem, ki je bil last Oddelka za biologijo. Vse pomembnejše dogodke na
taboru sta vestno beležila videokamera in fotografski aparat pod vodstvom Janka Božiča. Tako
nastali material je bil uporabljen za predstavitev tabora v sklopu Bioloških večerov.

Na taboru pa je poleg pridnega dela skupin potekalo še veliko drugih aktivnosti. ki so tako
strokovno kot družabno popestrile naše življenje na taboru. Udeleženci tabora so se
vsakodnevno lahko udeležili strokovnega predavanja mentorjev in drugih gostujočih

predavateljev. Prof.dr. Tone Wraber se je prijazno odzval povabilu, da nas na taboru obišče, v
svojem predavanju pa nam je predstavil naravne znamenitosti Slovenije. Dipl.bio!. Nejc Jogan
predaval o travah, neznanih znankah, mag. Tomi Trilar nam je približal parazite in sesalce v
Sloveniji, mag. Janko Božič pa nas je opozoril na življenje čebel in njihovo vedenje. Na pobudo
organizacije AEGEE, kot enega izmed soorganizatorjev tabora, nam je mag. Mitja Bricelj povedal
nekaj o Svetovni ekološki konferenci v Riu de Janeiru, Alfred Železnik in Ivan Tomše pa poglede
stranke Zelenih na vpliv in posledice jederske energije na okolje, V sklopu prostega dne smo
obiskali Nuklearno Elektarno Krško, kjer so nas prijazno sprejeli, nam pokazali najpomembnejše
dele elektrarne in povedali nekaj o obratovanju in poteku dela v nuklearki. Obisk smo zaključili

s pogovorom s strokovnjaki. zaposlenimi v nuklearki, ki skrbe za varnost nuklearke in za
raziskave, s katerimi preverjajo vpliv le-te tudi na okolje. Pri tem je predvsem mišljena reka Sava
in problem njenega segrevanja. Tako smo lahko primerjali mnenja dveh nasprotujočih si taborov.
Prosti dan smo izkoristili tudi za ogled baročnega samostana v Krškem. kjer nas je prijazno
sprejel danes še edini tam živeči pater. Ogledali smo si zelo staro tamkajšno knjižnico. ki hrani
najstarejše danes še ohranjene izvode nekaterih knjig, med drugim tudi Biblijo Jurija Dalmatina.
Ta zanimivi dan smo zaključili z ogledom starega mestnega jedra v Krškem in se spotoma
osvežili z hladno pijačo.

Posebej moramo omeniti zanimanje in gostoljubnost. ki so nam jo izkazali krajani Rake. Že
drugi večer so nas člani Lovske družine povabili na piknik na Lovski koči. Ob dobri pijači in
jedači se je pesem biologov razlegala dolgo v noč, čeprav je bil naslednji dan enako delaven in
naporen kot vsi ostali. Spoznali smo tudi dobrote njihove domače kuhinje. ko so nas nekega



jutra presenetili z domačimi ajdovimi žganci, zabeljeni z ocvirki, in domačimi štruklji. Tudi na
gasilski veselici, ki je menda kar dogodek poletja, nas nikakor niso mogli zgrešiti. Našo zahvalo
smo jim izkazali na koncu tabora tako, da smo za njih pripravili predavanje o življenju in delu na
taboru. Na koncu pa smo jih povabili tudi v praktikum, kjer smo jih seznanili kako je potekalo
naše delo.

Naše delo pa nikakor ne bi moglo biti tako uspešno brez pomoči OŠ Raka in vseh tam
zaposlenih. Posebna zahvala velja ravnateljici šole, ki je potrpežljivo poiskušala ustreči vsem
našim željam in tako spremljala naše delo dan in noč, nepogrešljiva pa je bila tudi kuharica, ki je
vestno skrbela, da so naši želodci na napornih terenih ostajali kar se da tiho.

OŠ Raka smo kot spomin na tabor in kot znak zahvale pustili nekaj plakatov ter material
(zbirko živali in herbarij), ki ga bodo lahko uporabili pri pouku biologije.

Poleg ZOTKS Ljubljana, ki že vrsto let finančno podpira naš tabor, so sofinancerji tabora še
bili: Oddelek za biologijo Univerze v Ljubljani, Prirodoslovni muzej Slovenije, Nuklearna
elektrarna Krško, AEGEE, ŠOU v Ljubljani. Materialno pa so tabor še podprli: OŠ Raka, Lovska
družina Raka, Čebelarsko društvo Raka, KO SKD Raka in mnogi drugi.

ln ko je zadnji dan, pozno ponoči odletela zadnja obročkana lastovica, smo sklenili, da se
naslednje leto srečamo znova.

vodja tabora:
Margareta Guček

...



Nejc Jogan

DELO FLORISTIČNESKUPI E

Člani skupine:
Tamara ČELHAR, študentka biologije,
Mateja GERM, dipl.biol., pripravnica na IBU,
Margareta GUČEK, študentka biologije (vodja tabora),
Vera GUTMAN, študentka biologije,
Nejc JOGAN (mentor), dipl.biol., asist. na Oddelku za biologijo,
Jerneja KMECL, absolventka biologije,
Samo KREFT, študent biologije
Andrej PODOBNIK (mentor), mag., profesor na Bežigrajski gimnaziji,
Simona SUŠNIK, študentka bilogije,
Irena ŠKAPER, študentka biologije.

Za svojo nalogo si je floristična skupina zadala kartiranje flore v Krški kotlini. Pri tem smo se
omejili na makroskopsko določljivi skupini rastlin - praprotnice in semenke (vaskularne
rastline). Skupno število vrst vaskularnih rastlin v Sloveniji ocenjujemo na okoli 3000, a od teh
jih je le kaka tretjina splošno razširjenih. Glede na letni čas, v katerem je potekal tabor, ki za
večino rastlinskih vrst ni ugoden, in glede na stopnjo pestrosti krajine, smo v Krški kotlini
pričakovali okoli 500 vrst, med njimi. tudi nekaj redkejših predstavnikov subpanonske flore in
nekaj toploljubnih vrst, ki so v Sloveniji razširjene le v nižinah.

Po mednarodnem projektu srednjeevropskega kartiranja vaskularne flore je tudi Slovenija
razdeljena v mrežo osnovnih polj, katerih širina je 10 minut geografske dolžine, višina pa 6
minut geografske širine. To znaša na našem območjU nekaj več kot 10 x 10 km. Zaradi
razgibanosti terena uporabljamo za popisovanje flore manjše območne enote, t.L kvadrante, ki
predstavljajo četrtine osnovnih polj. Osnovna polja označujemo s koordinatami, ki jih združimo
v štirimestno število (npr. Raka leži v osnovnem pOljU 0058), kvadrante pa oštevilčimo s števili
od I do 4 od zahoda proti vzhodu in od severa proti jugu (Raka: 0058/3).

Z delom smo začeli že 1.8., ko smo se od Rake odpravili proti Smolinskemu jezeru. Ves čas

smo bili na območju kvadranta 0058/3 in popisali kakih 100 vrst, predvsem značilnih za vlažna
ali zakisana rastišča, med drugimi ob vodnem jarku redko vrsto Cyperus langus (dolgolistna
ostrica) in prav tako ne pogosti močvirski vrsti Leersia oryzoides (navadna rižolica) in Sparganium
neglectum (prezrti ježek). V redkem vlažnem gozdu smo naleteli~ na razmeroma redko
krvavordečo kislico (Rumex sanguineus). Proti večeru smo se sprehodili okoli pokopališča in
našli nekaj zanimivih ruderalnih vrst kot npr. pelinolistno ambrozijo (Ambrosia artemis;;folia) in
ostrožnik vrste Consolida ajacis, ki še nima slovenskega imena.

2.8. smo popisovali okoli vasi Zaloke, ob potoku Lokavec na obrobju Krakovskega gozda,
vlažne gozdne združbe v skrajnem severnem delu Krakovskega gozda, segetalno in ruderaino
vegetacijo ob cesti proti Velikem in Malem Korenu, popisovanje pa smo sklenili v peskokopu pri
Malem Korenu, v katerem se je zaradi izjemnih ekoloških razmer razvila zanimiva vegetacija.
Zvečer smo spet popisovali po vasi Raka, v okolici šole in pokopališča. V kvadrantu 0058/3 smo
ta dan zabeležili čez 200 novih vrst, nekaj zanimivejših in težje določljivih pa smo tudi nabrali in
herbarizirali. Na vlažnih travnikih na obrobju Krakovskega gozda smo nabrali gozdno
spominčico (Myosotis nemorosa), katere razširjenost v Sloveniji je zelo nepopolno znana, v
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zarasceni strugi presahlega potoka smo naleteli na močvirski silj (Peucedanum palustre) , v
peskokopu na razmeroma redko segetalno vrsto Bromus secalinus (žitna stoklasa), najzanimivejša
pa je bila najdba ižopaste krvenke (Lythrum hyssopifo1ia) na vlažnih peščenih tleh, katere zadnje
pojavljanje v teh krajih so beležili pred kakim stoletjem.

Tako kot prvi in tudi vse nadaljnje dni, smo tudi ta dan še pozno v noč v šoli določali rastline,
ki so bile na terenu nedoločljive.

Tretjega dne smo se podali nekoliko dlje - popisovali smo floro v okolici mrtvice pri Prilipah
in v sami mrtvici. Ta mrtvica je dobro znana in tudi zavarovana kot edina še ohranjena savska
mrtvica na ozemlju Slovenije, floristično pa še ni bila podrobno preučena, na kar kaže tudi
odkritje zelo redke vrste Najas marina (morska podvodnica), ki je bila doslej v Sloveniji znana le
z Bobovka pri Kranju. Ob mrtvici smo našli tudi že omenjeni navadno rižolko in prezrti ježek,
pa tudi redko kopjastolistno čeladnico (ScuteJlaria hastifolia). Poleg naposredne okolice mrtvice
smo kartirali še na sušnih rastiščih na nasipih (tu smo odkrili sicer še nedoločljive rastline dveh
zanimivih severnoameriških vrst trav Sporobolus negleetus in Muhlenbergia vaginif1ora. ki v tem
delu Slovenije še nista bili najdeni, pričakovali pa smo obe, saj sta se že razširili v okolici
Zagreba), na vlažnem obrežju Save, v savskih vrbiščih in v gozdu na pobočju, ki je skrajni
odrastek Velikega Cirnika. Ves čas smo botanizirali v kvadrantu O159/2 in popisali okoli 300 vrst,
nazajgrede pa smo odkrili še eno zanimivo slanoljubno vrsto ob cesti v Čatežu: tu je v velikem
številu rastla navadna slanovka (PuccineJlia distans), na katero smo naslednji dan naleteli tudi ob
cesti pri potoku Čolnišček.

4.8. smo kartirali floro na vlažnih in na segetalnih rastiščih ob potoku Čolnišček (0058/3) in
ob potoku Radulja (O 157/2). Na prvem obmOČjU smo popisali nekaj deset nadaljnjih vrst, med
drugim zanimive močvirske rastline kot Sium erectum (ozkolistna koščica), Veronica anaga1lis
aquatica (vodni jetičnik), Scrophularia umbrosa (krilata črnobina), Golega officina1is (navadna
jastrebi na) in Potamogeton trichoides (lasasti dristavec) ter ameriško zajedaiko - njivsko
predenico (Cuseuta compestris), ki je bila doslej v Sloveniji znana le s Primorske. Ob Radulji smo
našli okoli 150 novih vrst, med drugim že odcvetel dacijski pljučni k (Pulmorraria daciea) , ki rase
pri nas le v Krakovskem gozdu.

Popoldne smo si šli ogledat še dolino potoka Stegine nasproti vasi Blanca.

5.8. smo šli v Brestanico (0058/2). Pregledali smo rastlinstvo ob železniški progi, na železniški
postaji in ostalo ruderaino rastlinstvo in med drugim naleteli na razmeroma redki ruderaini vrsti
Veronico ogrestis (njivski jetičnik) in pegasti mleček (Euphorbio maeulato). Skozi mezofilen gozd
(beli gaber, bukev, smreka, lipa, goli brest) smo se povzpeli k Brestaniškemu gradu in spotoma
naleteli na prvo nahajališče pisane kraslike (Melico pieta) v tem delu Slovenije - dotedaj je bilo
znanih le nekaj nahajališč na Primorskem.

Popoldne smo botanizirali ob ribniku pri Stolovniku nekaj kilometrov severozahodno od
Brestanice, kjer smo naleteli na blatnik (Nuphar lutea), prezrti ježek in navadno rižolico, v bližini
pa smo našli tudi vzhodnoazijsko pleveino vrsto Comme1ina communis, ki se je v zadnjih letih
močno razširila po Sloveniji.

6.8. je bil prost dan, abotanična skupina je kljub temu delovala. Kartirali smo floro železniške
postaje v Krškem, njene bližnje okolice ter levega brega Save. Na železniški postaji smo prvič v
Sloveniji našli Fabrov muhvič (Setorio (aberi), Azijsko vrsto, ki se po Srednji Evropi pogosto
prehodno pojavlja. Z delom smo nadaljevali v okolici Nuklearne elektrarne Krško, kjer smo
ponovno naleteli na že omenjeni severnoameriški enoletni travi (Sporobolus in Muhlenbergio) in
čisto na koncu na opuščenem železniškem nasipu našli tudi srednjo kompavo (Car/ina intermedia)



- vrsto, katere pojavljanje v Sloveniji je bilo v zadnjih desetletjih prezrto, saj je bila najdena že v
začetku stoletja v okolici Štor pri Celju.

V kvadrantu 0058/3 smo v dveh dnevih opazili čez 300 vrst rastlin.

7.8. smo delali herbarij za OŠ na Raki. Nabrane rastline smo določili in skupaj z etiketami
vložili v pole. Na etikete smo napisali vse potrebne podatke (latinsko ime rastline, rastišče,

datum nabiranja in ime nabiralca) in. rastline v žičnatih mrežah med plastmi jutovine posušili na
soncu.

8.8. je bil naš zadnji delovni dan. Zjutraj smo se odpeljali k Smolinskemu jezeru. popoldne pa
še k mrtvici Radulje, kjer smo našli nekaj zanimivih. predvsem vodnih rastlin.

K uspešnosti našega dela so pripomogli tudi ostali udeleženci tabora. ki so nas opozarjali na
zanimiva rastišča in redke rastline, ki so jih opazili pri svojem terenskem delu. Tako nam je
ornitološka skupina prinesla dolgolistno ostrico iz okolice Smolinskega jezera, odonatološka
skupina pa nam je poročala o rastišču navadne streluše (Sagittaria sagittifolia) ob mrtvici pri
Prilipah.

Vse nabrane in posušene rastline, razen učnega herbarija, ki smo ga pustili OŠ Raka. so
shranjene v herbariju LJU.

Če na koncu povzamemo rezultate dela botanične skupine, vidimo, da smo poleg številnih
bolj običajnih vrst odkrili tudi nekaj deset redkejših; med njimi velja omeniti predvsem Fabrov
muhvič, ki je bil najden sploh prvikrat v Sloveniji. srednjo kompavo, katere najdba predstavlja
prvo nedvomno potrditev uspevanja te vrste v Sloveniji po 2. svetovni vojni, pisano krasliko, ki
velja za redko vrsto slovenske flore in v jugovzhodni Sloveniji še ni bil najdena in tri
naturalizirane vrste (Sporobolus neglectus. Muhlenbergia vaginif10ra in Cuscuta campestris). ki
so bile doslej v Sloveniji znane le s Primorske.
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Rudi Verovnik

v

DELO ENTOMOLOSKE SKUPINE

Člani skupine:
Rudi Veronik (mentor)
Katarina Oblak
Jana Rozman
Boštjan Černila

Irena Škaper
Saša Tasevski

Prednostna naloga entomološke skupine je bilo kartiranje favne dnevnih metuljev Slovenije. V
to delo smo vključili tudi prikaz nekaterih drugih metod z vzorčenjem kopenskih insektov.

METODE DELA:

Osnovna metoda za nabiranje hroščev roparjev ter tistih, ki se prehranjujejo z mrhovino
oziroma drugimi organskimi ostanki, je lov s pastmi v katerih je vinski kis. Past je jogurtov
lonček, ki ga do roba zakopljemo z zemljo in vanj do ene tretjine nalijemo kis. Žival, ki pade v
lonček ne more splezati iz lončka, razen če iz njega moli rešiina bilka.

Lov z mrežo je metoda za vzorčenje odraslih metuljev. Mreža (metuljnica) mora biti dovolj
nežna, da ne poškodujemo kril, ki so najpomemnejši taksonomski znak. Ponoči aktivne metulje
se lovi na svetlobno past oziroma UV svetilko. Če tega ni na voljo, kar je bilo v našem primeru,
ustreza tudi primeren osvetljen objekt.

Pri ostalih kopenskih insektih obstaja veliko število različnih metod nabiranja. Velika večina

teh metod je zelo specifičnih in zajamejo samo določene skupine insektov. Preizkusili smo
metode stresanja nizkoraslih dreves in grmovja. Insekte, ki se tu zadržujejo, smo prestrezali z
dežnikom ali rjuho.

LOKALITETE:

Popisovali smo v treh kvadrantih UTM mreže: WL 28, WL 38 in WL 39. TO je osnovna
mreža za favnistične popise v Evropi. Kvadranti so dimenzij 10 x 10 km, kar zadostuje za
splošen pregled razširjenosti vrst.

Lokaliteta št. 1: 2.8.1992 - Krakovski gozd; ob potoku Lokavec

Celoten teren predstavlja delno zamočvirjen listnat gozd, ki se le na določenih mestih
nekoliko dvigne, tu pa prevladije bukev. Ob potoku je veliko izsekanih površin, kjer se pojavlja
tipična vegetacija zamočvirjenih travnikov.

Postavili smo tri serije pasti za roparske hrošče (Adephagae). Izbrali smo različne biotope.
Največ pasti smo postavili v gozdu, ostale pa ob potoku oziroma ob robu gozda. Poleg tega smo
tu lovili še dnevne metulje.

Lokaliteta št. 2: 3.8.1992 - Raka; zgornji tok Lokavca

Pregledovali smo predvsem bolj topla, prisojna pobočja nad potokom, zamočvirjene travnike
in bukov gozd SVod Rake.



lokaliteta št. 3: 4.8.1992 - Področje zahodno od Rake

Gričevnato področja, pt-ecej bolj obdelano kot na prejšnjih lokacijah. Vzorčili smo predvsem
na toplih, sončnih travnikih in na gozdni jasi.

Poleg popisovanja dnevnih metuljev smo nabirali vzorce ostalih insektov z že opisanimi
metodami stresanja.

lokaliteta št. 4: 5.8.1992 - Brestanica; Sv. Mohor

Celotno področje nad Savo V od Brestanice je izredno toplo, na nekaterih mestih
(kamnolomi) je skoraj brez vegetacije.

- Raka; pri cerkvi
Lov na nočne metulje, ki jih privabljajo reflektorji s katerimi je osvetljena cerkev.

7.8.1992 - Krakovski gozd; ob potol<u lokavec

Pregledali smo postavljene pasti.

PREGLED VRST PO LOKALITETAH:

Glede na trajno sušo je bil popis izredno uspešen. Vsega skupaj je bilo najdenih 52 vrst
dnevnih metuljev, kar predstavlja 28 % v Sloveniji do sedaj poznanih vrst. Med njimi je bilo tudi
nekaj redkih in ogroženih vrst.

družina vrsta 2 3 4

PAP/LlONIDAE Iphiclides podalirius X X
Papilio machoon X X

PIER/DAE Artogea napi X X X X
Artogea rapae X X X X
Colias crocea X X
Gonepteryx rhamni X X X
Leptidea sinapsis X X X X

NYMPHALlDAE Polygonia c-album X X
Neptis sappho X X X
Neptis rivularis X
Limenitis camilla X
Limenitis redueta X X X
Araschnia levana X X X X
Vanessa atalanta X
Cynthia cardui X X
Inachis io X
Issoria lathonia X X
Argynnis paphia X X X X
Clossiana dia X X X X
Me/itaea didyma X X
Melitaea phoebe X X X
Mel/ieta athalia X X X X
Mel/icta aure/ia X X X X

NEMOBlIDAE Hamearis /ucina X

7



družina vrsta 2 3 4

SATYRIDAE Melanargia galathea X
Hipparchia fagi X
Aphantopus hyperanthus X X X
Minois dryas X X X X
Erebia aethiops X X
Maniola jurtina X X X X
Coenonympha pamphifus X X X X
Coenonympha gfycerion X X X
Pararge ageria X

LYCAENIDAE Lycaena dispar X
Lycaena phleas X
Heodes tityrus X X X X
Heodes virgaurea X
Palaechrysophanus hippothoe X X
Everes argiades X X X X
Plebejus argus X
Plebicula doryfas X X
Lysandra beffargus X X
Polyommatus icanls X X X X
Maculinea arion X X
Aricia agestis X X X

HESPERIfDAE Pyrgus armoricanus X X X
Reverdinus ~ociferus X
Erynnis tages X X X
Heteroptera morpheus X
Hesperia comma X X X
Ochfoides venatus X X X X
Thymelicus lineofa X
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dr. Mihael Toman

v

DELO SKUPINE ZA BIOLOSKO ANALIZO VODA

Člani skupine:
dr. Mihael Toman (mentor)
Boštjan Černila

Jerneja Kmecl
Mateja Plazar
Irena Škaper
Heda Trauner

V skupini za biološko analizo voda smo analizirali saprobiološko stanje Save na odseku Krško
Brežice. Prvi vzorec smo vzeli pred iztokom Tovarne celuloze in papirja Videm, drugega za
iztokom hladilnih vod iz NEK, tretjega pa za izlivom Krke. Vse tri vzorce smo vzeli na
osončenih mestih. Vreme je bilo ves čas sončno in vroče. Globina vzorčenja je bila približno

20 cm.

METODE DELA:

Jemali smo vzorce makrozoobentosa s semikvantitativno mrežico z zankami pod 0.5 mm in
perifitona s strganjem obrasti s kamnov ali prodnikov. Vzorce smo fiksirali s 36 % formalinom
do končne koncentracije 4 %. Organizme, ki smo jih nabrali, smo razvrstili po sistemu in vsako
vrsto kvantitativno vrednotili in na podlagi tega določili saprobne stopnje (stopnje onesnaženja).

Vsako zajemno mesto smo podrobno opisali in izmerili temperaturo vode,koncentracijo
kisika ter nasičenost vode s kisikom ob danih pogOjih. Meritve smo izvedli z oksimetrom
(WTW oxydigi 91), ki smo ga prej umerili na dani zračni pritisk. Vzorčenje smo izvedli
5.8.1992.

OPIS ZAJEMNIH MEST:

I. ZAJEMNO MESTO: vzorec smo vzeli pod cestnim mostom v Krškem, na desnem bregu reke
ob 11.15. Na tem mestu je divje odlagališče smeti (papir, plastika, konzerve...); reka je široka
približno 40 m. Ta breg ni utrjen, poraščen je z grmovjem in drevjem (predvsem vrbe in topoli).
Levi breg je utrjen s kamni in betonskimi ploščami, delno je poraščen z zelnatimi rastlinami.
Rečno dno je pretežno kamnito, vmes deloma prodnato, le na mirnejših mestih je droben
pesek. Vodni tok je razmeroma hiter, voda je rjavkasta, rahlo kalna, z manj izrazitim vonjem
(povečana organska obremenitev). Kamni in prodniki so v mirnejšem toku prekriti s sivorjavo
usedlino. Kjer je tok hitrejši, je usedlina sprana. Kamne prekrivajo predvsem modrozelene
cepljivke in kremenaste alge. Pod kamni ni črnih lis, kar pomeni, da ne gre za anoksično okoye
oziroma za anaerobne procese, pri katerih bi nastajal H2S in bi se v njegovi prisotnosti Fe +
obarjal v netopno oborino FeS.

2. ZAJEMNO MESTO: vzorec smo vzeli I km za NEK, ob levem bregu Save ob 12.30. Na tem
mestu je obsežno prodišče, ki sega približno 30 m proti matični strugi. Prodišče je grobo
prodnato, vmes tudi kamnito. Levi in desni breg sta utrjena s kamni; bregova sta poraščena z
grmovjem in drevesi. Vodostaj je izjemno nizek, voda je brez izraZitega vonja, rjavkasta, slabo
prosojna. Na dnu je prerast modrzelenih cepljivk in delno kremenastih alg. Intenzivno se izloča

kisik. Vodni tok je ob desnem bregu hiter, ob levem bregu (mesto odvzema) nekoliko
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počasnejši. Dno je prodnato, vmes tudi peščeno. Po površini so plavale posamezne manjše bele
pene. Zaradi nizkega vodostaja je del stt·uge suh z opazno sivo usedlino (posušeno blato). Pod
prodniki ni črnih lis. Vonj po organski snovi se pojavlja na posameznih mestih, kjer je stoječa

voda na prodišču.

3. ZAJEMNO MESTO: vzorec smo vzeli 100 m za mostom v Čatež na levem bregu reke ob
14.00. Oba bregova sta utrjena in poraščena, na levem bregu je prodišče, ki ga izkoriščajo Voda
je rjavkasta in slabo prosojna, na površini so belkaste pene. Vodostaj je izjemno nizek. Dno je
prodnato, kamni ob bregovih so močno porasli s kremenastimi algami, opazno je izločanje

kisika. V vsedlinah so anoksični pogoji, saj smo pod kamni opazili značilne črne lise (oborjeni
FeS).

ZAKLJUČEK:

TABELA 1: Meritve temperature, koncentracije raztopljenega kisika in nasičenosti s kisikom
na treh mestih v reki Savi.

ZAJEMNO MESTO/PARAMETER

Krško pod mostom

I km nizvodno od NEK
-levi breg
- sredina

po sotočju s Krko pri Eate-u

Tee}
22,8

30,9
29,S

25,8

02 (mg/l)

8,4

8,6
7,6

8,3

saturacija (%)

96

106
98

100

Nekateri taksoni, najdeni na I. zajemnem mestu:
št. osebkov/

vzorec

MOLLUSCA

OLIGOCHAETA

AMPHIPODA

TRICHOPTERA

Ancylus ffuviatilis

Lumbricidae
Lumbriculidae
Haplotaxidae
Tubi(tcidae
Naididae

Gammarus fossarum

Hydropsiche
- bube
-Iarve

vsota

12

7
31
3
2
34

65

2
I

157

Imagi mladoletnic so bili prisotni (izletavanje, poplavljanje).

Nekateri taksoni, najdeni na 2. zajemnem mestu:
št. osebkov/

vzorec

MOLLUSCA

OLIGOCHAETA

HIRUDINEA

Physa fontinalis

Lumbriculidae
Naididae

Erpobdella octoulata

."

9
2

2



23
41
83

5

21
258
330

št. osebkov/
vzorec

I
13
7
II
19

Lymnaea sp.
Na ididae
HelobdeJla stagnalis
ErpobdeJJa octoeulata
Gammarus fossarum
Chironomidae
- rdeče

- zelene
vsota

im agi

Chironomidae
- rdeče

- zelene
vsota

Nekateri taksoni, najdeni na 3. zajemnem mestu:

EPHEM EROPTERA

DIPTERA

MOLLUSCA
OLJGOCHAETA
HIRUDINEA

AMPH/PODA
D/PTERA

Na osnovi enkratne biološke analize lahko podamo naslednje:
- združba makrozoobentosa je bila zelo revna
- temperatura reke Save se je zvišala v dovoljenih mejah
- raztopljenega kisika je bilo v vodi dovolj
- zaradi nizkega vodostaja Save je bila koncentracija odpadnih snovi večja, zato tudi povečana

onesnaženost vode

•
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mag. Janko Božič

DELO ČEBELARSKESKUPINE

Člani skupine:
mag. Janko Božič (mentor)
Mojca Božič

Sabina Jerman
Sonja Oblak
Mateja Plazar
Tatjana Pliberšek
Irena Skaper
Heda Trauner

UVOD

Čebelarska skupina je opazovala ved~nje čebel med rekrutiranjem na novo pašo. Čebelje

družine se hitro prilagajajo spremembam pašnih pogojev. S pomočjo plesnega sporazumevanja
se obveščajo o pojavu novih paš, hkrat i pa se tudi usmerjajo na najbolj medeče paše. Pašna
čebela, ki najde novo pašo in prileti v p:=tnj dovolj vzburjena ob najdbi, zapleše v panju na satju
zibajoči ples. Čebele plešejo v obliki osnlice, pri čemer v osrednjem ravnem delu plesne osmice
pozibavajo s telesom levo in desno, med tem pa še pobrenčavajo. Izmenično skozi levi in desni
obhod osmice plesalke prehajajo v nas ednje zibanje. Z zibajočim plesom čebele signalizirajo
smer in oddaljenost paše. Smer signali7 irajo s položajem svojega telesa med zibajočim delom
plesa. Kot med zibajočim telesom iii navpičnico predstavlja kot med pašo in soncem.
Oddaljenost paše čebele signalizirajo z dolžino zibanja ali s številom zibov ali pa s številom
zumov med pobrenčavanjem. Dlje kot je paša, daljša so zibanja.

Želja mentorja skupine je bila, da SI no ponovili poskuse z rekrutiranjem čebel, ki so bili
narejeni že lansko leto. S tem se želi dobiti še večja prepričljivost dobljenih rezultatov. Poleg
tega smo se med delom pogovarjali tudi o drugih zanimivostih iz Življenja čebel in čebelarstva.

PRIPRAVA ČEBEL ZA POSKUS

Za poskuse smo uporabili čebelje družine naseljene v dvosatnih opazovalnih panjih. Pašne
čebele so bile najprej označevane na Čretežu pri Krškem. Čebele smo označevali zakrilnimi
barvami. Uporabili smo 8 različnih barv, ki smo jih nanašali na oprsje čebele. Pašne čebele smo
zvabili s sladkorjem na označevalno tkanino in jih prekrili z označevalno mrežico. Z zobotrebci
smo nanesli na oprsje čebele tri barvne pike. Tako smo lahko posamezno označili do 8 x 8 x 8
=512 čebel.

PRIVAJANJE ČEBEL NA KRMiŠČE

Na začetku poskusa smo najprej čebele zvabili na pladenj pokapan s sladkorno razstopino.
Zvabljene čebele smo nato prenesli na prvo lokacijo, ki je bila oddaljena približno 30 m od
panja. Do končne poskusne lokacije smo postopoma prenašali čebele. Pritem smo pazili, da se
je vsaj nekaj čebel vrnilo na zadnje krmi! če. Po doseženi končni lokaciji, ki je bila vsaj 300 m od
opazovalnega panja smo nadaljevali s poskusom.



OPAZOVANJE VEDENJ~REKRUTIRANIH ČEBEL V PANJU IN
PRIHODOV NA KRMISCE

V opazovalnem panju smo snemali vedenja posameznih označenih čebel, ki so prišle v stik s
plesalkami z opazovanega krmišča. Hkrati smo opazovali tudi prihode vseh označenih čebel na
krmišče. Iz tako zbranih podatkov bo mogoče ovrednotiti posamezna vedenja čebel v panju
glede na uspešen prihod na krmišče.
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Mladen Kotarac

DELO ODONATOLOŠKE SKUPINE

Člani skupine:
Mladen Kotarac (mentor)
Simon Caserman
julia MonelIe
Alja Pirnat
Ali Šalamun

Sodelujoči v odonatološki skupini smo v času tabora spoznali osnovno sistematiko kačjih

pastirjev, metode lova odraslih kačjih pastirjev in njihovih ličink ter nabiranja levov. Nekaj časa

smo posvetili tudi vedenjU odraslih žuželk ter ob tem izdelali nekaj skic. Rezultati našega dela so
praktično prvi podatki o favni kačjih pastirjev območja. vendar jih je zaradi načina dela (največ

nekaj ur prebitih na posamezni lokaliteti) in izjemne suše nemogoče interpretirati. Material z
ribnikov pri Bresternici nam je prinesla entomološka skupina. Zbrani material se nahaja v zbirki
mentorja.

LOKALITETE:

I. Štritovsko jezero, 3.8.1992, UTM WL 28

2. Mrtvica Prilipe. 5.8.1992, UTM WL 58

3. Mrtvica Radulje pri vasi Dobra mlaka pri Škocjanu, 4.8.1992 in 7.8.1992, UTM WL 28

4. Ribniki RO Novo mesto na Dobovškem potoku, 4.8.1992, UTM WL 17

5. Mlake v kopu kremenčevega peska pri vasi V. Koren, 7.8.1992. UTM WL 38

6. Radulja pri vasi Dobra mlaka pri Škocjanu, 4.8.1992. UTM WL 28

7. Potoka Martink in Račna pri vasi Hrvaški brod. 9.8.1992. UTM WL 28

8. Potok Obrh pri Kostanjevici na Krki. 7.8.1992, UTM WL 37

9. Potok Studena pri Kostanjevici na Krki. 7.8.1992. UTM WL 37

10. Čadraški potok pri vasi D. Gradišče. 7.8.1992. UTM WL 27

I I. Potok Lokavec pri vasi Ardro pri Raki, 5.8.1992, UTM WL 38

12. Potok Lokavec od vasi Mikote do vasi Koprivnik, 2.8.1992, UTM WL38

13. Radulja pri Klevevškem gradu, 4.8.1992, UTM WL 18

14. Potok Senuša od vasi Brod v Podbočju do reke Krke, 4.8.1992, UTM WL 38

15. Ribniki pri Brestanici. 5.8.1992. UTM WL 39

16. južni del Krakovskega gozda, 3.8.1992, UTM WL 38

17. Potok Štagina od vasi Arto po toku navzgor. 6.8.1992, UTM WL 39

lA



VRSTA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14 IS 16 17

Calopteryx splendens + + + + + + + + +
Calopteryx virgo + + + + X+ + +
Lestes viridis +
Lestes sponsa +
Platycnemis pennipes + + + X+ + X+ + + +
Erythromma viridulum + + +
Coenagrion puella + + +
Cercion lindeni + +
Enallagma cyathigerum +
Ischnura pumilio +
Ischnura elegans + + + +
Aeshna mixta +!
Aeshna cyanea X +!
Aeshna grandis + + X+
Anax imperator + + X+ + X
Anax parthenope +
Gomphus vulgatissimus X
Onychogomphus forcipatus +! + + X+ X+ +
Cordulegaster sp. + + + +
Somatochlora meridionalis + + + + + + + +
Somatochlora flavomaculata + +
Libellula depressa + + +
Orthetrum cancellatum + + +
Orthetrum albistylum + + +
Orthetrum brunneum + + + +
Orthetrum coerulescens +
Crocothemis erythraea + + +
Sympetrum sanguineum + + + +
Sympetrum vulgatum +

X označuje ličinke ali leve, + spolno zrel ~ osebke in +! juveniIne osebke.
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Mag. Tomi TRILAR

DELO VRETENČARSKEIN EKTOPARAZITSKE SKUPINE

Člani skupine:
mag. Tomi Trilar (mentor)
Neža Čadež

Vesna Grobelnik
Gorazd Klemenčič

Rok Kostanjšek
Sandra Krivograd
Katarina Prosenc
Martin Thaler
Mateja Tomšič

ostali priložnostno sodelujoči.

UVOD

Sodelujoči v vretenčarski in ektoparazitski skupini smo spoznali načine vzorčenja malih
sesalcev in lova ter obročkanja ptic. Z ujetih živali smo pobrali tudi zunanje parazite ter vzorce
za virološko in bakteriološko testiranje. Pri zunanjih parazitih smo zbirali klope (Acarina:
Jxodidea) , muhe kožuharice (Diptera: Hippoboscidae) , bolhe (Siphonaptera). uši (Anoplura) in
perojede (MaJophaga). Virologi in bakteriologi so zbrane vzorce krvi in tkiv testirali na mišjo
mrzlico (Hantavirus) , boreliozo (Borrelia burgdorferi) , krvne parazite (Babesia ipd.) in rikecije
(Rickettsia/es).

Sesalčji (lobanje in deloma mehovi kož) in parazitski material se nahaja v Prirodoslovnem
muzeju Slovenije, vzorci krvi in tkiv pa na Inštitutu za mikrobiologijo Medicinske fakultete v
Ljubljani.

Namen študentskih bioloških taborov je spoznavanje naravne in kulturne dediščine, druženje
udeležencev ter spoznavanje praktičnega biološkega terenskega dela, za katerega v okviru
študijskih programov ni časa. Nikakor pa ne izdelava naravovarstvenih eksperti.z ali reševanje
ekoloških problemov krajev v katerih gostujemo. Zato obsega poročilo le pregled zbranega
materiala, brez obdelave rezultatov in izvedenih zaključkov.

PREGLED ZBRANEGA MATERIALA

Mali sesalci

Zaradi metode vzorčenja, ki nam je bila dostopna, smo člani skupine raziskovali sesalce, ki jih
na osnovi majhnosti uvrščamo med male sesalce (Micromammalia). Med male sesalce štejemo
žužkojede (/nsectivora) in glodalce (Rodentia).

Delali smo po metodi minimalne linije. Pri tej metodi čez noč postavimo 30 pasti v ravni liniji,
ki so med seboj oddaljene 5 metrov. Uporabljali smo vzmetne pasti tipa »Museum special« z
ovsenimi kosmiči in konzerviranimi sardinami za vabe. Z ujetih živali smo pobrali ektoparazite,
jim pričvrstili etiketo ter določili vrsto in spol. Izmerili smo dolžino telesa, repa, stopala zadnje
noge in ušesa ter težo. Vzeli smo vzorce za virološka in bakteriološka testiranja. Izpreparirali
smo lobanje in jih etiketirane shranili v alkoholu. Od četrtine živali smo izdelali mehove kož. V
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laboratoriju smo lobanje osušili in jih očistili v dermestidariju (kolonija hroščev slaninarjev
(Dermestes)).

Vzorčili smo na lokalitetah:

SLO: Raka, GMAJNA (WL28, 160 m) (2.8.1992 in 7.8.1992),
SLO: Raka, ŠTRITOVSKO JEZERO (WL28, 200 m) (3.8.1992).
SLO: Raka, STRAŽA (WL38, 190 m) (5.8.1992) in
SLO: KRAKOVSKI GOZD (WL38. 190 m) (darovala entomološka skupina).

Ujeli in obdelali smo 57 glodalcev, rovk in netopirjev, ki pripadajo 9 vrstam:

ŽUŽKOJEDI (/nsectivora)
1. Mala rovka (Sorex minutus)
2. Povodna rovka (Neomys (odiens)
3. Močvir:ska rovka (Neomys anomalus)

NETOPIRJI (Chiroptera)
4. Rjavi uhati netopir (Plecotus auritus)

GLODALCI (Rodentia)
5. Gozdna voluharica (Clethrionomys gJareolus) 2
6. Rumenogrla mrš (Apodemus ffav;col/;s) 31
7. Belonoga miš (Apodemus sylvaticus) 3
8. Dimasta miš (Apodemus agrarius) 16
9. Črna podgana (Rattus rattus) I

Obročkane ptice

Ptice smo lovili v najlonske mreže 3.3 x 12 metrov s pomočjo napeva, reproduciranega s
kasetofonom. Ujeti ptici smo pričvrstili obroček, jo obrali ektoparazitov, določili vrsto, spol in
starost. izmerili perut ter ostale biometrične parametre potrebne za nedvoumno determinacijo
vrste. Golečim se pticam smo popisali obrazec golitve. Po tehtanju smo ptico izpustili.

Ptice smo lovili in obročkali na lokalitetah:

SLO: Raka, ŠTRIT (WL28, 210 m) (2.8.1992).
SLO: Raka. GMAJNA (WL28, 160 m) (3.8.1992. 5.8.1992, 6.8.1992. 7.8.1992, 9.8.1992),
SLO: Raka, GOMILA (WL28, 150 m) (9.8.1992) in
SLO: Raka, STRAŽA (WL38, 190 m) (4.8,1992).

Obročkali smo 681 ptic, ki pripadajo 29 vrstam:

1. Kmečka lastovka (Hirundo rustica) 532
2. Velika sinica (Parus major) 37
3. Črnoglavka (Sy/via atricapilla) 24
4. Poljski vrabec (Passer montanus) 24
5. Domači vrabec (Passer domesticus) 16
6. Škorec (Sturnus vu/garis) 6
7. Močvirska sinica (Parus palustris) 5
8. Rjavi srakoper (Lanius col/urio) 4
9. Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus) 4
10. Taščica (Er;thacus rubecula) 4
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I I. Kos (Turdus merula) 3
12. Vodomec (Alcedo atthis) 3
13. Čopasta sinica (Parus cristotus) 3
14. Divja grlica (Streptopelia turtur) 3
15. Bela pastirica (Motacil1a alba) 2
16. Vrbja listnica (Phylloscopus collybita)
17. Menišček (Parus ater)
18. Lišček (Carduelis carduelis)
19. Plavček (Parus caeru/eus)
20. Cikovt (Turdus philomelos)
21. Mali slavec (Luscinia megarhynchos)
22. Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus)
23. Vijeglavka Uynx torquilla)
24. Stržek (Troglodytes troglodytes)
25. Ščinkavec (Fringilla coe/ebs)
26. Šoja (Garrulus glandarius)
27. Rakar (Acrocephalus arundinaceus)
28. Drevesna cipa (Anthus trivialis)
29. Veliki detel (Dendrocopos major)

VZORCI EKTOPARAZITOV

Ektoparazite smo zbirali s prečesa\ lnjem ujetih malih sesalcev, obiranjem ujetih ptičev,

zbiranjem gnezd ptičev in sesalcev ter prostovoljnimi prispevki udeležencev tabora, ki so z
veseljem odstopili odvečne klope.

Zbrali smo klope (Acarino: Ixodide, ), muhe kožuharice (Diptera: Hippoboscidae). bolhe
(Siphonaptera). uši (Anoplura) in perojedE (Malophaga).

Zbrali smo ektoparazite iz lokalitet:

SLO: Raka, ŠTRIT (WL28. 210m),
SLO: Raka. ŠTRITOVSKO JEZERO (WU8, 200 m).
SLO: Raka, GMAJNA (WL28, 160 m),
SLO: Raka, GOMILA (WL28, 150 m) in
SLO: Raka, STRAžA (WL38. 190 m).

Zbrali smo 83 vzorcev zunanjih parazitov z 8 ptičjih in 9 sesalčjih vrst:

Sesalci (Mammalia)

I. Rumenogrla miš (Apodemus ffavicoJiis) 30
2. Dimasta miš (Apodemus agrarius) 14
3. Udeleženci tabora (Homo sapiens) 3
4. Belonoga miš (Apodemus sylvaticus) 3
5. Gozdna voluharica (C1ethrionomys flareolus) 2
6. Močvirska rovka (Neomys anomalu,;) I
7. Rjavi uhati netopi r (Plecotus auritus ; I
8. Povodna rovka (Neomys fodiens) I
9. Črna podgana (Rattus rattus) I
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Ptice (Aves)

10. Kmečka lastovka (Hirundo rustica) 21
I I. Črnoglavka (Sylvia atricapilla) 2
12. Kos (Turdus merula) 2
13. Vrbja listnica (Phylloscopus collybita) I
14. Cikovt (Turdus philomelos) I
15. Domači vrabec (Passer domesticus) I
16. Čopasta sinica (Parus cristotus) I
17. Kokoš (Gallus domesticus) I

VZORCI ZA VIROLOŠKO IN BAKTERIOLOŠKO TESTIRANJE

Ujetim malim sesalcem smo vzeli vzorce krvi, možganov, pljuč, jeter, vranice in ledvic. Vzorce
krvi smo shranili na 4°C, tkiva pa zamrznili.

Virologi in bakteriologi Inštituta za mikrobiologijo Medicinske fakultete so zbrane vzorce krvi
in tkiv testirali na mišjo mrzlico (Hantavirus), boreliozo (Borrelia burgdorferi) , krvne parazite
(Babesia ipd.) in rikecije (Rickettsiales).

Zbrali smo vzorce za virološka in bakteriološka testiranja iz lokalitet:

SLO: Raka, GMAJNA (WL28. 190 m),
SLO: Raka, ŠTRITOVSKO JEZERO (WL~8, 200 m) in
SLO: Raka, STRAŽA (WL38. 190 m).

V virološko in bakteriološko testiranje s no poslali 45 vzorcev sesalčje krvi in tkiv:

I. Rumenogrla miš (Apodemus novico iS) 23
2. Dimasta miš (Apodemus ograrius) 15
3. Belonoga miš (Apodemus sylvaticus 3
4. Gozdna voluharica (Clethrionomys .~/areolus) I
5. Povodna rovka (Neomys fodiens) I
6. Močvirska rovka (Neomys anomalu» I
7. Rjavi uhati netopir (Plecotus auritus ) I
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SEZNAM UDELEŽENCEV

ALEKSANDRA KRIVOGRAD DOBjA VAS 147 RAVNE NA KOROŠKEM

ALI ŠALAMUN ČEVLJARSKA ul. 28 KOPER

ALJOŠA PIRNAT

ANDREJ PODOBNIK FABIANIEVA ul. 35 ljUBLJANA

BOŠTJAN ČERNILA SOJERJEVA ul. 34 LJUBLJANA

GORAZD KLEMENČiČ ul. GOR. ODR. 2 KRANJ

HEDVIKA TRAUNER KERSNIKOVA I I MARIBOR

IRENA ŠKRAPER GRAD 60 GRAD

JANA ROZMAN BREZOVIŠKA C. 44 LJUBLJANA

JANEZ LOGAR MOŠA PIJADE 40 KRANJ

JANKO BOŽiČ

JERNEJ JOGAN ČRETEŽ PRI KRŠKEM 3 KRŠKO

JERNEJKA KMECL GROBLJE 3A SNZ DOMžALE

JULIA MONELLE SHANS6 NL-1261 SHANS

KATARINA OBLAK VERD 86 VRHNIKA

KATARINA PROSENC TOMŠiČEVA 40 MARIBOR

MARGARETA GUČEK ŠMARJE PRI JELŠAH 226

MARTIN THALER KIDRiČEVA CESTAI5 BLED

MATEJA PLAZAR TRUBARJEVA ul. 32 CELJE

MATEJA TOMŠiČ

MIHAEL TOMAN KOCjANČiČEVA 31 KOPER

MLADEN KOTARAC MAROHOVIH II MARIBOR

NEžA ČADEŽ ZIHERLOVA ul. 8 LJUBLJANA

ROK KOSTANJŠEK CLEVELANDSKA ul. 29 LJUBLJANA

RUDI VEROVNIK KOTLJE 116 RAVNENA KOROŠKEM

SAŠA TASEVSKI MEDENSKA C. 076 LJUBLjANA

SAMO KREFT KREMžARJEVA 36 LJUBLJANA

SIMON CASERMAN STARA VRHNIKA 16 VRHNIKA

SIMONA SUŠNIK KAjUHOVA POT 10 KAMNIK

TAMARA ČELHAR SENČNA ul. II IZOLA

TATJANA PLIBERŠEK SLOVENSKE KONJICE

TOMI TRILAR POT V BITNJE 012 KRANJ

VERA GUTMAN ZORKOVA I MENGEŠ

VESNA GROBELNIK POVŠETOVA 16 LJUBLJANA
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