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PREDGOVOR 

Društvo študentov biologije je zadnji teden v februarju organiziralo terenski vikend. 

Nastanjeni smo bili v lovskem domu Loka v vasi Bistrica v Črnomlju. Tabora se je udeležilo 18 

udeležencev, ki so lahko izbirali med 3 skupinami: netopirji, speleobiologija, šakali. Študentje 

so se v posamezni skupini skupaj z mentorji potikali po terenu in spoznavali osnove 

terenskega dela. Zvečer pa smo se vsi skupaj, sicer kar preveč utrujeni, podružili ob topli 

peči.  

Zahvalila bi se vsem, ki ste na kakršen koli način pomagali pri izvedbi tabora, še posebej Jaki 

Kregarju ter Sebastijanu Lamutu. Hvala lovskemu društvo Loka, ker ste nam tako prijazno 

odstopili vaš dom. Hvala tudi mentorjem in udeležencem, vsi ste bili super in brez vas ne bi 

mogli tako dobro izpeljati terenskega vikenda.  

Na naslednjih nekaj straneh so zbrani prispevki posameznih skupin in fotografije s terena. 

Uživajte v branju in upam, da se kmalu vidimo še na kakšnem terenu.  

 

Barbara Ramšak  
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SKUPINA ZA NETOPIRJE 

 

 

 
V petek smo se ob 10.30 odpravili iz Ljubljane na terenski vikend proti lovskem domu Loka 
v vasi Bistrica blizu Črnomlja. 
Na poti smo se ustavili v dveh jamah, prvo v Veliki Prepadni jami, kasneje pa v jami 
Gadina. V prvi jami smo videli veliko malih podkovnjakov (Rhinolophus hipposideros), 
nekaj velikih podkovnjakov (R. ferrumequinum) in navadnega ali ostrouhega netopirja 
(Myotis myotis ali M. blythii), ki pa ga brez meritev ni bilo mogoče uvrstiti v eno ali drugo 
vrsto. Po ogledu jame smo se zapeljali do naslednje jame, kjer smo našli nekaj malih 
podkovnjakov (R. hipposideros). Po ogledu jame smo se odpravili v lovski dom. 
V soboto zjutraj smo se odpravili v Jamo pri kamnolomu kjer smo našli nekaj malih 
podkovnjakov (R. hipposideros). Za tem smo odšli iskati jamo Bezgovka pri Desincu. Jamo 
smo našli in ji popravili GPS koordinate, a zaradi previsoke vode vanjo nismo mogli iti. 
Nato smo se odpravili v Jelenjo jamo. Zaradi visokega vodostaja smo bili do pasu v vodi, a 
smo vseeno vztrajali in jamo pregledali, tako da smo našli nekaj malih podkovnjakov (R. 
hipposideros). Premraženi smo se odpravili do avtov, ker smo se preoblekli in počasi 
odpravili nazaj v kočo. Na poti smo se ustavili še pri lisičjem brlogu in se sprehodili okoli 
njega. 
V nedeljo smo se odpravili v smeri Kočevja, kjer smo si prvo ogledali jamo Lobašgrote. V 
jami je bilo zelo veliko netopirjev, zato smo prešteli posamične netopirje, netopirje v 
gručah pa slikali, zato da se bo njihovo število preštelo iz slik. V jami so bili mali 
podkovnjaki (R. hipposideros), veliki podkovnjakov (R. ferrumequinum) in vejicati netopirji 
(M. emarginatus). Za tem smo se odpravili v Dolgo jamo pri Koblarjih. Tam smo našli 
veliko malih podkovnjakov (R. hipposideros), velike podkovnjake (R. ferrumequinum) in 
širokouhega netopirja (Barbastella barbastellus), ki smo ga bili zelo veseli, saj smo ga v 
nekaterih prejšnjih jamah iskali, a ga nismo našli.  
Po končanem ogledu jame smo se odpravili v Ljubljano in s tem zaključili terenski vikend. 
 
(udeleženka skupine E. P.) 
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  Fotografije: Rudi Kraševec  
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SKUPINA ZA SPELEOBIOLOGIJO 

 

   

 
Na terenskem vikendu je skupina za speleobiologijo raziskala nekaj jam v širši okolici 
Črnomlja. Večino petka smo jame opazovali z roba njihovih zalitih vhodov, na katerih so 
rastli podvodni zvončki. Zvečer smo povzorčili dve jami, kopanju pa se vseeno nismo uspeli 
izogniti. Drugi dan je bil namenjen predvsem obnavljanju znanj plezanja, uživali smo tudi v 
gledanju kapnikov in ostalega jamskega kiča. Večer pred odhodom sta se dve udeleženki 
nevešči vrvne tehnike pod budnim očesom treznih inštruktoric učili osnov, pridružila se je še 
ena bodoča jamarka. Svoje znanje sta pokazali naslednji dan, in sicer takoj po blagodejnem 
namakanju v začetnem rovu jame. V jamah smo našli različne jamske rakce, pajkovce in 
druge nevretenčarje, med drugim slavnega drobnovratnika. Seveda nobene jame nismo 
zapustili brez da bi prešteli netopirje. Lepo se zahvaljujemo netopirski skupini, ki nam je tudi 
nabirala vzorce. 
(udeleženka skupine N. S.) 
 



 
7 

 
 

  

   

  

Fotografije: Nataša Sivec 
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SKUPINA ZA ŠAKALE  

… mentorja Marka Rajkoviča 

 

Za lažje terensko delo smo se razdelili v dve manjši skupini, ki sta ju vodila mentorja Marko 

Rajkovič in Sebastijan Lamut. Prvi teren, ki je potekal na devetih različnih lokacijah smo 

pričeli v poznih večernih urah. Na vseh lokacijah smo izvajali metodo s predvajanjem 

zvočnega posnetka šakalov in potrpežljivo čakali odzive, vendar na žalost nismo imeli sreče. 

Opazili smo le race mlakarice, divjo mačko in to, da nas pri  -5°C pošteno trese od mraza. 

Naslednji dan smo se po kosilu vsi skupaj  odpravili na mesto odziva, ki ga je dobila druga 

skupina. V blatu smo prepoznali šakalje odtise šap, ki so nekoliko večje od lisice in imajo 

vidno značilnost zraščenih blazinic 3. in 4.  prsta. Ogledali smo si  sledi bobrov, ki so 

mojstrsko obdelali nekaj dreves, našli pa smo tudi ščuko, ki je očitno želela preizkusiti 

življenje na kopnem. Teren se s tem ni zaključil, saj smo šli po sončnem zahodu zopet v 

akcijo. Tokrat smo šli na 6 točk, ki so bile res težko dostopne, a šakali za nas zopet niso 

pokazali zanimanja. V obupu, da bosta zajec in jazbec edini atrakciji na našem terenu smo šli 

nato še na dve točki, kjer je 2. skupina dobila odziv in ko smo pri zadnjem poskusu po 4. 

predvajanju posnetka že hoteli oditi, nam je uspelo. Šakali so se končno začeli oglašati, bili 

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

vrnili v kočo. Naslednji dan nas je čakalo še predavanje in iskanje sledi na mestu odziva, ter 

odhod domov. Vsem, ki ste željni dobre družbe, opazovanja teh lepih zverinic in nočnega 

potikanja po gozdovih pa svetujem, da to čim prej preizkusite in žrtvujete kakšen dan spanca. 

Verjemite, se splača! 

 

(udeleženka skupine K.M.) 

 
 

… mentorja Sebastijana Lamuta  

 

 
Prosti konec tedna marsikdo rad izkoristi za preživljanje časa v naravi. Za nas biologe je to že 
skoraj pravilo; na potepih pa prav tako ne moremo zatreti svoje raziskovalne žilice: bodisi da 
gre za preprosto opazovanje vsega kar raste in miga ali dejansko za usmerjeno raziskovalno 
nalogo, s katero dodamo svoj košček mozaiku znanja o živem.  
Ta vikend smo na DŠB terenu v Beli krajini počeli ravno slednje. Naša skupina se je tokrat 
poglobila v preučevanje misteriozne karizmatične vrste iz družine Canidov in sicer Zlatega 
šakala. Ta vrsta v zadnjem času še posebej povzroča trenja med strokovnjaki v povezavi z 
njeno veliko ekspanzijo tudi na območja, kjer se prej ni pojavljala. V Sloveniji je bil šakal z 
letom 2014 uvrščen celo med lovne vrste, brez konkretnih razlogov, ki bi jih podkrepile 
uradne statistike. Monitoring zlatega šakala je zato ključnega pomena, da se ugotovi 
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njegova abundanca na posameznih območjih in njegov vpliv na ekosistem.  
Naša naloga je bila z metodo howlinga odkriti število teritorialnih družin na območju Bele 
krajine. Na približno dvajsetih točkah smo po sončnem zahodu predvajali posnetek zavijanja 
šakalov in nato čakali na odziv. Čakanje na mrazu se je presenetljivo poplačalo kar na štirih 
točkah, na dveh od teh so bili vstran le nekaj sto metrov. Podnevi smo se zapeljali na ta 
območja in dokazali prisotnost še z najdbo stopinj in iztrebkov šakala. Vsem lokacijam smo 
odčitali koordinate in tako naredili majhen korak naprej k boljšemu poznavanju te 
prečudovite živali. 
 
(udeleženec tabora G.B.) 
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Fotografije: Barbara Ramšak 
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