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100 let od enega najveËjih mejnikov v geologiji

Alfred Wegener in rojstvo teorije o 
potovanju celin
Miha Jeršek

Alfred Lothar Wegener (1880–1930) je eden izmed najpomembnejših raziskovalcev severnega tečaja, 
posebej Grenlandije. Kot znanstvenik meteorolog je spremljal ledene površine, jih podrobno meril ter 
bil prvi, ki je z zračnimi meteorološkimi baloni zbiral ustrezne podatke, ki pričajo o podnebnih spre-
membah. Na Grenlandijo se je vrnil v štirih znanstvenih odpravah, zadnja je bila zanj tudi usodna. 
Če bi jo preživel, bi morda dočakal, da njegova teorija o potovanju celin oziroma teorija o tektoniki 
plošč, za katero je dokaze zbral tudi na odpravah na Grenlandijo, postane splošno priznana. Wegener 
je teorijo predstavil 6. januarja leta 1912 v Geološkem združenju v Frankfurtu na Maini. Njegova 
teorija o tektoniki plošč je izvirala iz teorije o nekdaj enotni celini, imenovani Pangea, ki je skozi 
dolga geološka obdobja razpadla v posamezne celine. Menil je namreč, da se celine premikajo po ne-
kih substrukturah, trdno Zemljino skorjo pa je razdelil na lažjo in težjo skorjo. Povezal je segrevanje 
Zemlje oziroma Zemljino toploto iz notranjosti s premikanjem lažjih plošč na težjih delih trdne Ze-
mljine skorje, kar je bila takrat precej nova zamisel. Wegenerjevo teorijo o tektoniki plošč so vse do 
šestdesetih let preteklega stoletja večinoma zavračali. Šele raziskovalci, kot sta Gutenberg, ki je leta 
1959 objavil izsledke o debelinah Zemljine skorje, pridobljene s tako imenovano globoko seizmiko, 
in Runcorn, ki je leta 1962 objavil odkritje sprememb magnetnega polja, so obudili njegovo teorijo in 
jo podkrepili s številnimi novimi dokazi, dokončno pa jo je potrdil ameriški geolog Harry Hammond 
Hess leta 1960. Danes je teorija o tektoniki plošč splošno priznana in mnogo kompleksnejša, kot jo je 
predvidel Wegener, čeprav se osnovna ideja o potovanju celin, za katero je dobil idejo (in dokaze) na 
Grenlandiji, vseeno priznava prav njemu. Po pomembnosti teorije jo znanstveniki postavljajo ob bok 
Darwinovi teoriji o evoluciji življenja.

100 let od enega najveËjih mejnikov v geologiji

Alfred Wegener med svojo drugo odpravo na Grenlandijo leta 1912/13. Foto: Alfred Wegener Institute.
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Uvodnik iz prejšnje številke Proteusa sem namenil 
Vandani Shivi, ki opozarja na številne škodljive učinke 
industrijskega pridelovanja hrane. Pri tem neizbežno 
sodelujejo tudi znanstveniki. Takoj se mora zastaviti 
vprašanje njihove etične odgovornosti do sebe, svojega 
življenja, življenja drugih in narave. O tem je presun-
ljivo – spomnimo se prejšnjega uvodnika – pisal Mi-
hail Bahtin v svojem besedilu Umetnost in odgovornost. 
Presunljivo zato, ker je človekova etična odgovornost 
do vsega, kar obstaja na našem planetu, nekaj skrajno 
nujnega, vendar v sodobni kapitalistični družbi posta-
vljenega »na stranski tir«. Pričujoči uvodnik zato na-
menjam človekovemu problematičnemu in tako pogosto 
izkrivljenemu osebnemu razmerju do življenja. Pri našem 
razmišljanju nam bosta v pomoč knjiga Daisetsuja Te-
itara Suzukija in Ericha Fromma Zen budizem in psi-
hoanaliza, predvsem pa Frommovo spremno besedilo 
(Beograd: Sozvezdja/Sazvežđa, 1973). 
Erich Fromm je v svojem spremnem besedilu skušal 
povezati zahodno psihoanalizo in vzhodni zen budi-
zem, dva sistema, ki se ukvarjata s teorijo človekove 
narave in prakse s posebnim namenom – zagotoviti 
človeku duhovno blaginjo. Oba sistema se med seboj, ta-
ko se zdi, zelo razlikujeta. Psihoanaliza je znanstvena 

metoda, zen budizem skuša pri človeku doseči »raz-
svetljenje«, izkušnjo, ki bi jo zahodni človek imel za 
religiozno. Psihoanaliza naj bi, po splošnem prepriča-
nju, »samo« zdravila duševne motnje in bolezni, zen 
pa pomeni pot k duhovnemu zveličanju. Podrobnejši 
pretres psihoanalitične metode pa bi pokazal, da Freud 
ni bil samo »zdravnik«, ampak je svoje delovanje tudi 
usmerjal v človekovo duhovno »zveličanje«. 
Prvo vprašanje zato je, kaj sploh pomeni človekovo du-
hovno »zveličanje« oziroma človekova duhovna blaginja. 
Preden pa se lotimo tega vprašanja, moramo opozoriti 
na zgodovinsko ozadje njegovega vznika. Freud kot oče 
psihoanalize se je namreč moral tako strastno ukvarjati 
s človekovo duhovno blaginjo očitno zato, ker je bila v 
zahodni kapitalistični družbi, ki je zaznamovala njegov 
čas, že močno ogrožena. Družba je že bila prepojena z 
duhovno krizo, ki se danes samo še poglablja. Zanjo 
je značilna človekova odtujenost od samega sebe, svojih 
bližnjih in narave – skratka, od življenja. Vzrok za tako 
stanje je treba iskati v vse bolj izključevalni prevladi 
razuma. Fromm je izvor takega stanja natančno dolo-
čil: »Od Descartesa dalje je človek vedno bolj ločeval 
misel od občutkov; samo misel je nekaj racionalnega 
– čutenje je po svojem bistvu iracionalno; osebnost, 
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149Uvodnik

jaz, se je razcepila na razum, ki nadzoruje mene tako, 
kot nadzoruje naravo. Gospostvo razuma nad naravo in 
proizvajanje vse večjih količin stvari postajata cilj ži-
vljenja. V tem procesu se je tudi človek spremenil v 
stvar [...]. Medtem ko so stari Grki smisel življenja 
videli v človekovi popolnosti, sodobnega človeka obseda 
popolnost stvari [...]. Zahodni človek se nahaja v stanju 
shizoidne nesposobnosti, da bi izkusil čustva, zato ga 
preganjajo nelagodnost, pobitost in obup. [...] Človek v 
bistvu nima nobenega cilja več.« Človekova edina želja 
v življenju je samo še, kako se izogniti negotovosti in 
osamljenosti. To je le negativna strategija preživetja.
Zdaj se lahko posvetimo iskanju »izgubljene« človekove 
duhovne blaginje, pri čemer nam je zdaj nekoliko bolj 
jasno, kako nam jo je kapitalistična družba »ukradla«, 
nikakor pa nam še ni jasno, zakaj jo še »vidimo« in si 
je tudi obupno želimo. Fromm je v okviru svoje hu-
manistične psihoanalize o vzrokih za tako stanje veli-
ko razmišljal, ključni del njegovega razmišljanja pa je 
nedvomno njegov dragoceni opis človekove duhovne 
blaginje.  
Fromm svoj opis začenja s trditvijo: blaginja je uskla-
jenost s človekovo naravo. Ta »usklajenost s človeko-
vo naravo« se med vsemi živimi bitji samo človeku 
zastavlja kot vprašanje: »Kako lahko ustvarimo enotnost 
s samim seboj, s svojimi bližnjimi, z naravo?« Vsak člo-
vek mora odgovor nanj najti sam, in to z vsem svo-
jim bitjem. Edini zreli, ustvarjalni odgovor je: »roditi 
se v popolnosti, razviti svojo zavest, svoj razum, svoje 
sposobnosti za ljubezen do stopnje, na kateri človek 
presega ukvarjanje s samim seboj in oblikuje novo har-
monijo, novo enotnost s svetom«. Natančneje in še z dru-
gimi besedami - premagati moram zagledanost vase, 
sebe moram doživljati v svojem obstajanju in ne v tem, 
da posedujem in si lastim stvari in ljudi - in predvsem, 
resničnost moram razumeti tako, da je »stvarem dovo-
ljeno, da ostanejo« take, kot so. Če je blaginja vse to, 
potem to predpostavlja tudi ustvarjalnost. To pomeni, 
da se bom odzival na sebe samega, na druge in na vse, 
kar obstaja, kot pravi, totalni človek; odzival se bom 
na resničnost vsakega bitja in vsake stvari kot tako. 
»To dejanje resničnega odzivanja odpira prostor ustvar-
jalnosti, imeti odnos do sveta, kakršen je, in doživlja-
nja sveta kot sveta, ki pripada meni, sveta, ki ustvarja 
in preoblikuje moje ustvarjalno razumevanje, tako da 
svet preneha biti neki tuj svet ’tam nekje‘ in postaja 
moj svet.« 
Zapisano v navednicah je v popolnem nasprotju s so-
dobnimi procesi tehnološkega in tehnokratskega prede-
lovanja vsega živega in neživega, kar nas napeljuje na 
misel, da nam družba pravzaprav »skriva« resničnost 
in s tem preprečuje ustvarjanje duhovne blaginje. Na-
tančno to trdi Fromm. Po njem vsaka družba razvija 
poseben sistem kategorij, ki oblikujejo oblike zavesti. 
Ta sistem učinkuje kot družbeno pogojeni filter: izku-
šnje, ki se uspejo prebiti skozi filter, prodrejo v zavest, 
izkušnje, ki se ne prebijejo skozi njega, ostanejo zunaj 
zavesti, ostanejo torej nezavedne (zavedno in nezavedno 
sta torej družbeno pogojeni). Družbeni filter sestavlja-
jo jezik (vsak posamezni jezik je zamrznjena podoba 
svojstvenega izkustvenega doživljanja življenja), logika 
(aristotelska, ki ne dopušča protislovij, ali paradoksna 
logika, ki jih dopušča) in vsebina izkušenj (prepovedi 
določenih misli in občutij). Družba filter potrebuje za-

radi svojega obstoja. Njeni pripadniki filter in njegove 
prepovedi večinoma »prostovoljno« uzavestijo - saj se 
človek najbolj boji osamljenosti oziroma izločenosti iz 
skupnosti -, nagibe, ki so nezdružljivi z družbeno »do-
voljenim« filtrom, pa potlačijo v »območje« nezavedne-
ga. Frommova enačba se zato glasi: »Nezavedno je ves 
človek – razen tistega dela, ki ustreza njegovi družbi.« 
Enačba ima dve nadaljevanji. Prvo, »depresivno«, se 
glasi: največji del tistega, kar je v naši zavesti, je lažna 
zavest, prav družba pa nas polni s svojimi izmišljenimi, 
navideznimi in nestvarnimi predstavami. Preprečuje 
nam torej, da bi si ustvarili zavest o resničnosti. Drugo 
nadaljevanje pa je »entuziastično«: »Nezavedno pred-
stavlja univerzalnega, celostnega človeka, ukoreninjenega 
v kozmosu.« Fromm je v svojem Credu zapisal, da vsak 
človek predstavlja človeštvo in človeškost: »Vsi se med 
seboj razlikujemo po inteligentnosti, zdravju, nadarje-
nosti. Vendar smo vsi eno. Vsi smo svetniki in gre-
šniki, odrasli in otroci in nihče ni nikomur gospodar 
ali sodnik.« V svoji spremni besedi pa je še pristavil: 
»Nezavedno je tudi rastlina, ki je v človeku, žival, ki 
je v njem, duh, ki je v njem ...« In pomenljivo dodal: 
človek mora to nezavedno uzavestiti, kajti le uzavešča-
nje nezavednega »spreminja golo idejo o človekovi uni-
verzalnosti v širše izkustvo te univerzalnosti« in le to 
predstavlja »izkustveno uresničenje humanizma«. 
Drugo nadaljevanje lahko bolje razumemo le, če po-
znamo Frommovo razlago svetopisemske zgodbe o iz-
gonu Adama in Eve iz raja, ki nasprotuje običajnemu 
cerkvenemu razumevanju. Fromm namreč poudarja, da 
je sposobnost razlikovanja med dobrim in zlom vrlina, 
in dosledno zagovarja človekovo samostojno in razum-
sko oblikovanje moralnih vrednot. Fromm je zgodbo o 
Adamu in Evi razumel kot alegorično razlago člove-
kove biološke evolucije in bivanjskega strahu. Ko sta 
Adam in Eva jedla z drevesa spoznanja, sta se zavedla, 
da sta ločena od narave, čeprav sta še njen del. Zato sta 
se čutila »gola« in »osramočena«: postala sta človeški 
bitji, ki sta se zavedla samih sebe, lastne smrtnosti in ne-
moči pred silami narave in družbe in da nista več poveza-
na s svetom, kakor sta bila v svoji nagonski, predčloveški 
obliki eksistence. Po Frommu je zavest o ločenosti člo-
veške eksistence vir krivde in sramu: ta zagatni bivanj-
ski položaj vsak človek lahko rešuje le v oblikovanju 
edinstvenih človeških moči ljubezni in razuma. Fromm 
je ljubezen razumel kot medosebno ustvarjalno sposob-
nost. Bistvo ljubezni so skrb, odgovornost, spoštovanje in 
razumevanje vsega živega in neživega.  
Zadnje moramo brati tudi kot kritiko lika znanstve-
nika iz začetka uvodnika (znanost je družbeni »kon-
strukt«), naslednji citat pa pripoveduje tudi o njegovi 
(morebitni) bivanjski stiski: »Ker zavest predstavlja 
samo majhno področje družbeno shematiziranega iz-
kustva, nezavedno pa bogastvo in globino univerzalne-
ga človeka, stanje potlačenosti pripelje do tega, da sem 
jaz, kot nebistvena, družbena osebnost, ločen od sebe kot 
celovite človeške osebnosti. Sam sem sebi tujec, po so mi v 
isti meri tudi drugi tujci. Ločen sem od ogromnega podro-
čja človeškega izkustva in tako ostajam pohabljeni človek, 
ki doživlja samo majhen del tistega, kar je – v njem in v 
drugih – resnično.«

Tomaž Sajovic
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Alfred Lothar Wegener (1880–1930) je 
eden izmed najpomembnejših raziskovalcev 
severnega tečaja, posebej Grenlandije. Kot 
znanstvenik meteorolog je spremljal ledene 
površine, jih podrobno meril ter bil prvi, ki 
je z zračnimi meteorološkimi baloni zbiral 
ustrezne podatke, ki pričajo o podnebnih 
spremembah. Na Grenlandijo se je vrnil v 
štirih znanstvenih odpravah, zadnja je bila 
zanj tudi usodna. Če bi jo preživel, bi mor-
da dočakal, da njegova teorija o potovanju 
celin oziroma teorija o tektoniki plošč, za 
katero je dokaze zbral tudi na odpravah na 
Grenlandijo, postane splošno priznana. 

Na kratko o življenju Alfreda 
Wegenerja
Alfred Wegener se je rodil 1. novembra 
leta 1880 v Berlinu. Po končani gimna-
ziji je svoj raziskovalni navdih nadalje-
val s študijem astronomije, geologije in 
meteorologije. Študij je začel leta 1900 
na berlinski univerzi in ga nadaljeval 
na univerzi v Heidelbergu, en seme-
ster pa je poslušal tudi na univerzi v 
Innsbrucku. Večino študija je vendarle 
opravil na Univerzi Friedrich-Wilhelm-
Universität (sedaj Univerza Humboldt) 
v Berlinu, kjer je 24. novembra leta 
1904 tudi doktoriral. Profesionalno pot 
je začel kot asistent na observatoriju 
Lindenberg pri Berlinu, kjer je razisko-
val meteorološke pojave, f iziko obla-
kov in tako dalje. Ob tem je uporabljal 
tudi zračne balone. Z bratom Kurtom 
sta leta 1906 postavila celo nov rekord 

z letenjem z zračnim balonom (52,5 ure, 5. 
do 7. aprila leta 1906). Po prvi raziskovalni 
poti na Grenlandijo je leta 1909 postal uni-
verzitetni učitelj na univerzi v Marburgu. V 
tistem času je spoznal profesorja Wladimirja 
Köppena, vodilnega meteorologa nemškega 
morskega observatorija, s katerega hčerko se 
je po drugi raziskovalni poti na Grenlandi-
jo leta 1913 tudi poročil. Ker ni dobil pro-
fesure na Univerzi v Marburgu, je z ekipo 
nemškega morskega observatorija raziskoval 
vetrove v velikih višinah in zato leta 1922 
obiskal Kubo in Mehiko. Še pred tem, leta 

Alfred Wegener in rojstvo teorije  
o potovanju celin
Miha Jeršek

Alfred Wegener s svojo znamenito pipo leta 1929. 
Foto: Alfred Wegener Institute.
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1912, je prvič predstavil svojo teorijo o po-
tovanju celin, ki je v knjižni obliki izšla le-
ta 1915: Die Enstehung der Kontinente und 
Oceane, ki je bila osnova za današnjo teo-
rijo tektonike plošč. Leta 1916 je vendarle 
postal tudi profesor za področje aplikativne 
astronomije in kozmične fizike v Marburgu. 
Leta 1924 so ga izvolili v rednega profesorja 
za geofiziko in meteorologijo na Univerzi v 
Gradcu, leta 1925 pa je celo odklonil profe-
suro na področju oceanografije na berlinski 
univerzi in je ostal zvest graški univerzi vse 
do smrti novembra 1930. 

Odprave na Grenlandijo
Wegener je Grenlandijo obiskal štirikrat, in 
sicer v letih 1906–1908, 1912–1913, 1929 in 
1930. Prvič je tja pripotoval z ladjo danske 
ekspedicije, ki je imela nalogo raziskati ne-
znano severovzhodno obalo. Vodja odprave 
je bil Ludvig Mylius - Erichsen. S svojo 
najožjo ekipo (brez Wegenerja) je opravil 

trimesečno ekspedicijo in odkril, da so te-
danji zemljevidi za severovzhodno Grenlan-
dijo napačni. Na zemljevid so vrisali novih 
259.000 kvadratnih kilometrov površine in 
odkrili številne nove f jorde. Ker se je nji-
hova pot precej zavlekla, so morali poletje 
preživeti na severu in šele septembra so lah-
ko nadaljevali z vračanjem proti jugu. Ker 
niso imeli ustrezne opreme in dovolj hra-
ne za preživetje, se je število pasjih vpreg 
s treh zmanjšalo na eno samo. Vrnitev ni 
bila uspešna. Njihova trupla so našli v na-
slednjem letu. 
Alfred Wegener se je odpravi pridružil kot 
vodilni meteorolog in je v tem času opra-
vljal številne meteorološke meritve na po-
stajah Pustervig in Danmarkshavn. Poma-
gal je kartirati vzhodno obalo otoka. Prvi 
je na Grenlandiji uporabil zračne balone, 

Naslovnica znamenite knjige, ki velja za zametek teorije o 
potovanju celin. Foto: Claudia Pichler, Alfred Wegener Institute.

Alfred Wegener je bil eden prvih klimatologov. Spremembe 
podnebja je namreË ugotavljal tudi iz ledenih vrtin. 
Foto: Alfred Wegener Institute.
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opremljene z merilnimi instrumenti za vla-
žnost, temperaturo in veter. Bil pa je tudi 
prvi človek, ki je stopil v deželo, imenovano 
Queen Luise Land, prvi pa je tudi posnel 
barvno fotografijo z ekspedicije. Trikrat je 
šel na raziskovalno pot na otok Sabine na 
vzhodu Grenlandije, ki ga je poimenoval v 
čast Edvardu Sabineju, članu nemške razi-
skovalne ekspedicije na severni tečaj med 
letoma 1869 in 1870. Otok je majhen, ve-
lik vsega 156 kvadratnih kilometrov z le 
60 kilometrov obale. A za Wegenerja je bil 
več kot pomemben. Imel je namreč podat-
ke o njegovi legi od prejšnjih raziskovalcev 
in seveda svoje. Ugotovil je, da se podatki 
precej razlikujejo, da je otok zahodneje, kot 
so izmerili njegovi predhodniki pred 40 leti. 
Zagotovo je bil to trenutek, ki je Wegenerja 
navdihnil, da je začel razmišljati o vzrokih 
teh neskladij. Neznanke mu očitno niso da-
le miru in morda se je zato na Grenlandijo 
tudi stalno vračal. 
Wegener je na podlagi lastnih meritev in 
meritev, ki so jih izvedli pred njim, ugo-
tovil, da se je razdalja med Grenlandijo in 
Evropo med letoma 1823 in 1870 povečala 
za 420 metrov oziroma približno 9 metrov 
na leto, med letoma 1870 in 1907 pa se je 

razdalja povečala za 1.190 metrov oziroma 
za kar 32 metrov na leto. 
S kolegom Kochom se je Wegener leta 
1912/13 odpravil na drugo odpravo v ledeno 
deželo, na kateri naj bi raziskala ledeniške 
in podnebne značilnosti severa Grenlandije. 
Odprava je prezimila na ledeniku na postaji 
Borg z zemljepisno širino blizu 77 stopinj 
severne širine. 19. aprila 1913 sta Wegener 
in Koch z dvema kolegoma krenila na zaho-
dno obalo, ki sta jo dosegla v 84 dneh in pri 
tem prehodila 1.200 kilometrov ledene pu-
ščave, kar je do tedaj bila najdaljša opravlje-
na pot preko Grenlandije. Prvič so uporabili 
sani s konjsko vprego. Odprava bi se kmalu 
tragično končala. Za preživetje so mora-
li pojesti še zadnjega konja ponija in psa. 
Druga Wegenerjeva odprava na Grenlandijo 
je bila vseeno zelo uspešna. Poleg veliko po-
membnih meteoroloških podatkov, ki so jih 
zbrali na odpravi, so prvič tudi vrtali vrtino 
v premikajoči se ledenik. Na tretji odpravi 
leta 1929 je raziskal zahodno obalo Gren-
landije in meril hitrost ledenikov, potem pa 
se je leta 1930 skupaj z desetimi tehniki in 
asistenti odpravil na glavno in svojo posle-
dnjo odpravo na Grenlandijo. 

Alfred Wegener med 
svojo drugo odpravo na 
Grenlandijo leta 1912/13. 
Foto: Alfred Wegener Institute.
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Poslednje raziskovalno leto 
Leta 1930 so na ladjo z imenom Gustav 
Holm natovorili hrano, konje in druge po-
trebščine. Ko so prispeli do Grenlandije, so 
jih dočakali domačini Inuiti in jim pomaga-
li raztovoriti ladjo. Ladja se namreč zaradi 
ledu ni mogla zasidrati na otoku, tako da 
so tovor prepeljali na otok s sanmi, ki so jih 
večinoma vlekli domačini in posadka ladje 
skupaj z Alfredom Wegenerjem. Za krajša 
in daljša potovanja po otoku so uporabljali 
sani s pasjo in konjsko vprego. S seboj so 
imeli tudi posebne sani s propelerjem, ki 
pa se niso izkazale za uporabne. Celotna 
karavana je bila dolga več kot sto metrov. 
Tabor so postavili nedaleč od izkrcanja. Ko 
so se vračali po stvari na ladjo, so morali 
preskakovati ledene plošče, ki so se lomi-
le na morski gladini. Na vzhodni obali je 
odprava postavila tako imenovano Vzhodno 

postajo pri kraju Scorebysund (71 stopinj 
severne širine) in nato zaradi gromozanskih 
ledenih blodnjakov s precejšnjo zamudo do-
segla zahodno obalo pri f jordu Kamarujuk 
(71 stopinj severne širine), nato pa so 400 
kilometrov stran na postaji Eismitte, ki so 
jo postavili, merili debelino ledu. Postaja 
je zadoščala za prezimitev dveh raziskoval-
cev, zato sta bila za pridobivanje podatkov o 
podnebju, vremenu in ledeniku izbrana Ge-
orgi in Sorge. Jeseni leta 1930 je Wegener z 
Löwejem in domačinom Villumsenom želel 
preveriti, kakšne so razmere za prezimova-
nje na postaji. Löwe je zaradi omrzlin ostal 
na zahodni obali, medtem ko sta Wegener 
in Villumsen 21. septembra odšla proti raz-
iskovalni postaji. S seboj sta odnesla različ-
ne potrebščine za preživetje zime, a postajo 
Eismitte sta dosegla mnogo kasneje, kot sta 
načrtovala (30. oktobra), in brez zalog, ki 

Alfred Wegener in Inuit Rasmus Villumsen pred šotorom na zadnji odpravi na Grenlandijo leta 1930. Foto: German Polar Research.
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sta jih ponesla s seboj. Zato sta se naslednji 
dan začela vračati proti Zahodni postaji, a 
je nista nikoli dosegla. Wegenerjevo tru-
plo so našli 8. maja 1831 na pol poti med 
postajama. Prstov ni imel ozeblih, zato so 
domnevali, da je umrl zaradi psihičnega na-
pora oziroma infarkta. 

Zametki teorije
Alfred Wegener je v enem izmed svojih šte-
vilnih del zapisal, da se je s teorijo tektoni-
ke plošč prvič srečal že pred letom 1910, in 
sicer ko je na papirju opazoval obliko celin. 
Če namreč pogledamo obalo vzhodne Južne 
Amerike in zahodne Afrike, lahko ugotovi-
mo, da se njuni obliki dokaj tesno prilegata. 
A pri tem dejstvu še zdavnaj ni bil prvi. To 
so pred njim spoznali že številni raziskoval-
ci (recimo Francis Bacon, Immanuel Kant 
in Alexsander von Humboldta), saj so to 
zlahka opazili na že prvih zgodnejših na-
črtih sveta. 
Wegener je dotedanja opažanja združil in 
jih predstavil 6. januarja leta 1912 v Geo-
loškem združenju v Frankfurtu na Maini. 
Njegova teorija o tektoniki plošč je izvirala 
iz teorije o nekdaj enotni celini, imenovani 
Pangea, ki je skozi dolga geološka obdobja 
razpadla v posamezne celine. Za svojo tezo 
je Wegener zbiral dokaze več kot dvajset let, 
a mu kolegi niso želeli ali niso znali pritr-
diti. Menil je namreč, da se celine premi-
kajo po nekih substrukturah, trdno Zemlji-
no skorjo pa je razdelil na lažjo (SIAL) in 
težjo skorjo (SIMA). Povezal je segrevanje 
Zemlje oziroma Zemljino toploto iz notra-
njosti s premikanjem lažjih plošč na težjih 
delih trdne Zemljine skorje, kar je bila ta-
krat precej nova zamisel.
A za svojo tezo o potovanju celin je potre-
boval dokaze. In te je pridobil prav z astro-
nomskimi meritvami položajev določenih 
točk na Grenlandiji. Za otok Sabine, kjer 
je Wegener imel priložnost primerjati po-
datke z mnogo starejšimi, je tako na primer 
izračunal, da se Grenlandija pomika proti 
zahodu za kar 36 metrov na leto. Te meri-

tve sicer niso bile natančne – danes namreč 
vemo, da se Grenlandija oddaljuje za 2 cen-
timetra na leto –, a tako je začel z dokazo-
vanjem svoje hipoteze o potovanju celin, ki 
jo je podkrepil z najdbami enakih fosilov in 
sledov poledenitev v Braziliji in Južni Afri-
ki. Kot meteorolog je imel dober pregled 
nad podnebjem v geološki preteklosti in 
marsikatere podatke je interpretiral na pod-
lagi svoje nove teorije. Med drugim je kot 
dokaze za potovanje celin predložil nahaja-
lišča premoga z Antarktike, saj so rastline, 
ki so dale ta premog, rasle v tropskem pa-
su. Na Spitzbergih so bili najdeni rastlinski 
fosili triasne starosti, in sicer vrst, ki danes 
rastejo v Sredozemlju. 
Wegenerjevo teorijo o tektoniki plošč so 
vse do šestdesetih let preteklega stoletja ve-
činoma zavračali. Šele raziskovalci, kot sta 
Gutenberg, ki je leta 1959 objavil izsledke 
o debelinah Zemljine skorje, pridobljene s 
tako imenovano globoko seizmiko, in Run-
corn, ki je leta 1962 objavil odkritje spre-
memb magnetnega polja, so obudili njegovo 
teorijo in jo podkrepili s številnimi novimi 
dokazi, dokončno pa jo je potrdil ameriški 
geolog Harry Hammond Hess leta 1960. 
Danes je teorija o tektoniki plošč splošno 
priznana in mnogo kompleksnejša, kot jo je 
predvidel Wegener, čeprav se osnovna ideja 
o potovanju celin, za katero je dobil idejo 
(in dokaze) na Grenlandiji, vseeno prizna-
va prav njemu. Po pomembnosti teorije jo 
znanstveniki postavljajo ob bok Darwinovi 
teoriji o evoluciji življenja.
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Tišina, odsev krošenj na vodni gladini. 
Vznemirjeni pelikani, ki jih je zvok motor-
nega čolna pregnal iz njihove samotne oa-
ze. Neprehodni rokavi reke, ki so tu že od 
nekdaj. Gosto temno blato, na videz brez 
življenja, je pravo nasprotje barvastim rako-
vicam, ki živahno švigajo med koreninami. 
Med raziskovanjem skrivnosti Kostarike se 
je naša ekipa biologov odpravila na blatno 
izkušnjo. V bližnjem mestu smo se s peti-
mi pasjimi prijatelji in prijaznim kapitanom 
vkrcali na majhno ladjico, ki nas je iz zaliva 
Golfo Dulce popeljala po vijugasti Rio Coto 
Colorado v osrčje mangrov. 
Golfo Dulce (v prevodu »sladki zaliv«) na-
pajajo številni pritoki, ki so nastali zaradi 
obilnih padavin na tem območju. V zalivu 
je zato voda manj slana kot v oceanu. Svoje 
ime pa bi prav tako lahko dobil zaradi svoje 
prisrčne podobe, ki privablja številne obi-
skovalce. Reka nam je že ob našem vstopu 
pričela razkrivati svoje zaklade, saj so nas z 
bregov pozdravili krokodili in cel orkester 
ptic.

Mangrovski ekosistem
Mangrove so obalni gozdovi, ki se oblikuje-
jo v zavetju estuarijev in ob rečnih bregovih 
lagun v tropskih in subtropskih območjih 
našega planeta. Podobo mangrovskega goz-
da najočitneje oblikujejo nenavadne plitve, 
široko razprostirajoče korenine, ki so naj-
bolj vidne ob oseki, ob plimi pa jih lahko 
voda popolnoma zalije. Njihova glavna na-
loga je izmenjava plinov, pritrjanje dreves v 
blatno slano prst in privzem hranil. Listi so 
mesnati in imajo pogosto prisotne žleze za 
izločanje odvečne soli. Z izrazom mangro-
ve pa ne poimenujemo le dreves in grmov, 
ki so razvili naštete prilagoditve, temveč 
tudi celoten ekosistem. Mangrove so eden 
najproduktivnejših kopenskih ekosistemov. 
Biser niso le zaradi svojih edinstvenih pri-
lagoditev na spremenljive razmere, ampak 
tudi zaradi pomembne vloge, ki jo imajo za 
okolje. 
V mangrovskem gozdu rastje sega do roba 
vodne gladine. To je mogoče zaradi močnih 
korenin, ki zadržujejo prst. Mogočne rastli-

V slanem blatu Sladkega zaliva
Ana Fortič in Jasna Mladenovič

Slovenske biologinje na blatni 
preizkušnji.
Foto: Tom Turk.
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ne zadržujejo tudi vetrove, zato je vodna 
gladina mirna. Mangrove tako obalne dele 
varujejo pred erozijo zaradi vetra, valov in 
vodnih tokov, varujejo pa tudi koralne gre-
bene. Delujejo kot pufersko območje med 
kopnim in morjem in preprečujejo poplave 
širših območij. Absorbirajo lahko velike ko-
ličine onesnažil in težkih kovin, zato zmanj-
šujejo pritisk na morje in čistijo zrak. Voda 
je plitva in topla, njen tok je počasen, zaradi 
odpadlega listja pa je tudi bogata s hranili, 
zato je to okolje idealno za rast morskih alg 
in primeren prostor za drstitev rib. 

Prilagoditve mangrovskega rastlinja
Prilagoditve, s katerimi se mangrove upira-
jo krutim razmeram, v katerih živijo, so se 
razvile kot odgovor na visoko slanost, velik 
vpliv plimovanja, anaerobne razmere v tleh 
in močno sončno svetlobo. Pravih mangro-
vskih vrst je zato malo, so pa te toliko bolj 
občudovanja vredne. 
V območjih, ki so stalno poplavljena, je 
sprejem kisika oviran. Ena izmed mangrov, 
ki raste ob ustju reke Rio Coto Colorado, 
rdeča mangrovka (Rizophora mangle), to te-
žavo rešuje s svojimi dolgimi koreninami, 

k i se dv igajo nad 
gladino vode. Tako 
pride zračni kisik v 
rastlino skozi pore 
ali lenticele v lubju 
korenine. Korenine 
pa pripomorejo tudi 
k dodatni opori in 
zaščiti drevesa. Črna 
mangrovka (Avicen-

nia germinans) raste na višjih legah mangro-
vskega gozda. Korenine ima preoblikovane 
tako, da tvorijo paličaste pomožne strukture 
ali pnevmatofore, ki navpično izraščajo iz 
korenin pod zemljo in pomagajo pri pri-
vzemu kisika skozi lenticele. Predstavnike 
te vrste prepoznamo tudi po značilnem te-
mnem lesu. Posebne dihalne strukture črne 
mangrovke običajno dosegajo višino tridese-
tih centimetrov, pri nekaterih drugih vrstah 
pa zrastejo tudi do treh metrov.
S slanostjo se mangrove spopadajo na dva 
načina. Prvi je z omejevanjem vnosa soli. 
Nekatere se soli izognejo z neprepustnimi 
deli korenin, ki so napolnjeni s suberinom. 
Ta deluje kot filter, ki preprečuje, da bi sol 
vstopila v rastlinske vitalne dele. Rastline 
lahko sol kopičijo v starih listih, ki kasneje 
odpadejo. Izloča pa se tudi neposredno sko-
zi žleze, ki so pri nekaterih vrstah na bazi 
lista. Posebej zanimivo je videti liste črne 
mangrovke, ko so prekriti s celimi kristali 
soli. Drugi način reševanja problema s so-
ljo je njeno shranjevanje v vakuolah, saj se 
s tem zvišuje osmotski potencial celice in 
rastlina lahko privzema vodo kljub visoki 
slanosti.

Korenine mangrov so ob 
oseki izpostavljene, plima pa 
jih lahko popolnoma zalije. 
Foto: Tom Turk.
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Sprejemanje vode pa je kljub temu običajno 
omejeno, saj se ob reki gladina vode stalno 
spreminja zaradi vpliva plimovanja. Da bi 
zmanjšale izgube vode skozi liste, mangrove 
uravnavajo odpiranje listnih rež. Prav tako 
spreminjajo usmerjenost svojih listov, da bi 

se izognile močne-
mu popoldanskemu 
soncu in zmanjšale 
izhlapevanje vode iz 
listov.
Anaerobne bakterije 
v blatni prsti s svojo 
dejavnostjo spremi-
njajo sestavo tal in 
sproščajo dušik, to-
pno železo, anorgan-
ske fosfate, sulfide in 
metan, zaradi česar 
je v tleh veliko manj 
hranil, ki jih man-
grove potrebujejo za 
svoj obstoj. S pnev-
matofori tako privze-
majo pline neposre-
dno iz ozračja, druge 
pomembne snovi, ki 
jih v tleh primanj-
kuje, pa s pomočjo 
večjega števila kore-
ninskih laskov. Pline 
pogosto shranjujejo 
neposredno v kore-
ninah in ti krožijo 
tudi, ko so korenine 
potopljene globoko 
pod vodo.

Zaradi edinstvenih razmer na stiku sladke 
in slane vode so mangrove razvile številne 
strategije, s katerimi omogočajo preživetje 
in razširjanje svojih potomcev. Za razliko 
od večine rastlin, katerih semena so miru-
joča in kalijo v tleh, semena mangrov kalijo 

RdeËa mangrovka 
(Rhizophora mangle). 
Foto: Jasna Mladenovič. 

Pnevmatofore in mladi poganjki Ërne mangrovke (Avicennia geminans). Foto: Ana Fortič.
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že, ko se še držijo matičnega drevesa. To 
lastnost imenujemo živorodnost ali vivipari-
ja. Kalica raste včasih kar znotraj plodu, pri 
nekaterih vrstah pa skozi njega. Ko kalica 
prodre na svetlobo, je že zmožna samostojne 

fotosinteze. Takrat pade v vodo, 
ki poskrbi za razširjanje mladih 
rastlin. Kalice lahko v vodi preži-
vijo več mesecev, preden jih rečni 
tok odloži na primernem mestu 
za zakoreninjanje. 
Druga uspešna strategija so pla-
vajoči plodovi in semena. Pellici-
era rhizoporea ima kljunasto obli-
kovan plod, velik kot čebula, ki 
v svoji notranjosti skriva eno naj-
večjih semen v rastlinskem svetu. 
Kljun je med plavanjem obrnjen 
navzdol, zato se med oseko za-
gozdi v mehkem blatu, kar mladi 
rastlini omogoči pritrjanje.

Konvergentna evolucija 
mangrov
Mangrove so izrazit primer kon-
vergentne evolucije, saj k ljub 
številnim podobnostim pripada-
jo dvanajstim rodovom v osmih 
različnih družinah. Na območju 
reke Rio Coto Colorado najdemo 
šest vrst mangrov. Poleg že zgoraj 
naštetih črne in rdeče mangrovke 
(Rizophora mangle) ob reki uspe-
vajo še Rhizophora racemosa, La-
guncularia racemosa, Conocarpus 
erectus in Pelliciera rhizophorae. 
Zadnja ima liste, ki vsebujejo 
čreslovine in druge snovi, ki jih 
najdemo tudi v čaju, zato so v 
preteklosti domnevali, da je del 

družine čajevcev in jo v angleščini imenuje-
jo tudi »tea mangrove«. Ima značilne stož-
časte korenine, oprašujejo pa jo mangrovski 
kolibriji.

Kalitev se zaËne na starševski rastlini; ko 
kalica pade na tla, se ukorenini. 
Foto: Tom Turk.

Rhizophora racemosa. Foto: Tom Turk.
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Poleg pravih mangrovskih vrst v gozdovih 
najdemo tudi druge, kot je Acrostichum au-
reum, praprot, ki raste tako na mangrovnih 
kot tudi na drugih močvirnih območjih. 
Dve metuljnici, ki smo ju opazili na bre-
govih reke in tudi tolerirata slano vodo, 
sta Mora oleifera, ki je znana tudi po svojih 
velikih semenih, in Pterocarpus officinalis. 

Brassavola nodosa ali kar 
nočna lepotica je orhi-
deja z manjšimi belimi 
cvetovi, ki raste v kro-
šnjah mangrov Srednje 
Amerike. Oprašujejo 
jo nočni metulji, ki jih 
privabi s svojim oma-
mnim vonjem po citru-
sih.

Življenje v mangrovah
Mangrove so pomemb-
no območje za prehra-
njevanje in razmnože-
vanje mnogih živalskih 
vrst. Pticam zaradi svo-
je neprehodnosti nudijo 
varen kraj za gnezdenje, 
hkrati pa jim ponujajo 
obilico hrane. Nabrežje 
Rio Coto Colorado je 
dom številnih zanimi-
vih vrst, na primer male 
modre (Egretta caerulea) 
in zelene čaplje (Buto-
rides virescens), rjavega 
pel ikana (Pelecannus 
occidentalis) ter kralje-
vske čigre (Thalasseus 
maximus). Tu domuje-

jo tudi številne vrste iz družine kljunačev 
(Scolopacidae) in ibisov (Threskiornithidae). 
Še posebej zanimiva je vrsta kolibrija Ama-
zilia boucardi, ki je kostariški endemit, zna-
čilen za pacifiško obalo. Ker se prehranjuje 
z nektarjem P. rhizophorae, je njen najpo-
membnejši opraševalec in ga le redko najde-
mo zunaj mangrov. 

Brassavola nodosa. 
Foto: Tom Turk.

Ibisi. Foto: Tom Turk.
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Povezanih z mangrovami in od njih od-
visnih je še mnogo drugih živali. Morske 
predstavnike najdemo predvsem v območju 
opornih korenin in vodnega blata, nekateri 
pa si poiščejo zavetje v krošnjah mangrov. 
Na brste in oporne korenine so pritrjene 
ostrige in vitičnjaki. Poleg polžev in školjk 
pa so na koreninah lahko prisotne tudi spu-
žve in korale. Ko smo v majhni barki viju-
gali po reki, se nam je zdelo, da nas iz vseh 
koncev opazujejo majhne preiskujoče oči. 
Rakovice iz rodov Uca in Grapsus so zelo 
pogoste prebivalke mangrov. Velike, majh-
ne, vseh barv in oblik švigajo med koreni-
nami in se zakopavajo v blato. Ob plimova-
nju pa živijo na koreninah in višjih delih ra-
stlin. Raziskave na območju indo-pacifiških 
mangrov so pokazale, da te rakovice igrajo 
pomembno vlogo v strukturi in vlogi teh 
ekosistemov. Njihove prehranjevalne navade 
pomembno vplivajo na razgradnjo organske-
ga materiala v mangrovah.
Med navdušenim opazovanjem okolice se je 
med nami zaslišal klic: »Opice!« Vsi smo se 
v trenutku zazrli v krošnje dreves in nemo 

opazovali premike rjavo-belih kožuščkov. 
Njihove lastnice so bile beloglave kapucinke 
(Cebus capucinus). Prehranjujejo se s školj-
kami, sadjem, listi, pticami, jajci in skoraj 
vsem, kar najdejo. Živijo v skupinah po pet 
do trideset in so znane po svoji agresivni 
naravi, saj zavzeto branijo svoje ozemlje. 
Nam so se seveda zdele prisrčne in smo ko-
maj čakali, da vidimo še kakšno od njihovih 
sorodnic. Na žalost pa jih nismo opazili, saj 
jim mangrovski gozdovi nudijo obilo skriva-
lišč in zatočišč pred nezaželenimi gosti.

Ljudje in mangrove
Ljudje v Srednji Ameriki so les mangrov in 
njihove druge dobrine uporabljali že pred 
6.000 leti. Les se še vedno uporablja kot 
gradbeni material ali pa iz njega naredijo 
drva in oglje za kurjavo. Ker so mangrove 
bogate s čreslovinami, te domačini ponekod 
pridobivajo v mangrovnih gozdovih, prav 
tako tu nabirajo rake, ostrige in druge meh-
kužce. Nektar iz cvetov mangrov pa čebe-
larji s pridom uporabljajo kot hrano za svoje 
čebele. 

Beloglava kapucinka (Cebus capucinus). Foto: Jasna Mladenovič.
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Ti obalni ekosistemi nudijo zatočišče in dr-
stitveno območje za vrsto rib. V mangrovah 
smo zato srečali tudi nekaj ribiških družin, 
ki se preživljajo z ribolovom. Uničevanje teh 
območij se zatorej pozna tudi na ribiških 
sektorjih mnogih držav Srednje Amerike.
Ogromno ozemlja, ki ga je prej preraščal 
mangrovski gozd, so v preteklih desetle-
tjih počistili in tja postavili marine, hotele 
in druge turistične objekte. Prav turizem je 
v povezavi z nepravilnim odlaganjem sme-
ti, zastrupljanjem tal s pesticidi in gnojili 
glavni uničevalec mangrov v zadnjih pet-
indvajsetih letih. Druga velika grožnja pa 
je gojenje kozic. Zanje so namreč korenine 
mangrov idealno življenjsko okolje. V Ko-
stariki je bila nekoč ta dejavnost zelo razšir-
jena. Poleg tega so mangrove v preteklosti 
spreminjali v soline, riževa polja in pašnike. 
Danes se položaj izboljšuje, saj gojenje kozic 
in solinarstvo na območju mangrov v Kosta-
riki nista več dovoljeni.
Krajevne oblasti se vedno bolj zavedajo po-
mena mangrovskih gozdov, ki imajo veliko 
estetsko in ekološko vrednost, hkrati pa v 
neokrnjenem stanju nudijo priložnost za 
razvoj trajnostnega turizma, ki prinaša do-

biček krajevni skupnosti. Zanimanje za nji-
hovo ohranjanje pogosto izvira tudi iz želje 
po zmanjšanju vplivov erozije in tveganja 
za ekstremne vremenske pojave. Korak k 
zaščiti mangrov je tako denimo zmanjšanje 
števila izdanih dovolilnic za gojenje kozic 
in zaraščanje nekaterih opuščenih ribogoj-
nic. Nekatere države si aktivno prizade-
vajo ozavestiti javnost in s tem namenom 
organizirajo številne dogodke, delavnice in 
izobraževanja na temo ohranjanja tega edin-
stvenega ekosistema. Žal pa ustrezna zako-
nodaja, ki bi varovala in načrtovala upravlja-
nje z mangrovami, ni pogosta praksa in le 
redke so tiste države (med njimi Kostarika 
in Združene države Amerike), ki so sprejele 
ustrezne zakone za njihovo ohranjanje. Ne-
katera območja mangrov v Kostariki varuje 
celo Ramsarska konvencija.
Na veliko bogastvo, ki ga v svojem osrčju 
skrivajo mangrove, so nas med plovbo iz 
ustja reke opozorili še delfini. Motorji čol-
na so zopet zahrumeli in zapustili smo ta 
samotni kraj, nama pa se je zazdelo, da sva 
med valovi zaslišali pozdrav: »Zbogom in 
hvala za vse ribe!«
 

Ribji orel (Pandion 
haliaetus). 
 Foto: Tom Turk.

proteus december 2012.indd   161 1/3/13   7:23 PM



162 ■ Proteus 75/4 • December 2012©tudentska odprava Kostarika 2012 • V slanem blatu Sladkega zaliva

Literatura:
CSIRO PUBLISHING - Marine & Freshwater Research.   
CSIRO PUBLISHING - Excellence in Science Publishing.  
http://www.publish.csiro.au/?paper=MF97179
Drift Seeds and Drift Fruits. WAYNE'S WORD. 
http://waynesword.palomar.edu/pldec398.htm
Indian River Lagoon Species Inventory Homepage.  
Smithsonian Marine Station (SMS) at Fort Pierce.  
http://www.sms.si.edu/irlspec/index.htm
Mangrove Hummingbird (Amazilia boucardi) -  
BirdLife species factsheet. BirdLife International - conserving 
the world's birds.  

http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=1941
Mangrove ecology. Encyclopedia of Earth. http://www.
eoearth.org/article/Mangrove_ecology?topic=49514#gen11
Smith, R. L., Smith, T. M., 2000: Ecology and field biology. 
6th edition. San Francisco: Benjamin Cummings. 
The world's mangroves, 1980-2005, (2007): Rome: Food and 
Agriculture Organization of the United Nations.
www.traditionaltree.org.  
www.traditionaltree.org. http://www.traditionaltree.org/

Rjavi pelikani (Pelicannus 
occidentalis), ki na varnem, 
visoko v krošnjah dreves, 
opazujejo ribiËa. 
Foto: Ana Fortič. 

Jasna MladenoviË je 
študentka 2. letnika 
magistrskega študija 
ekologije in biotske 
raznovrstnosti. Njena ljubezen 
sta terenska biologija in 
preuËevanje velikih zveri. 
Rada potuje in spoznava 
nove kulture. Veseli jo tudi 
fotografija in permakultura.

Ana FortiË je študentka 1. letnika magistrskega študija 
strukturne in funkcionalne biologije. Zanimajo jo 
molekularni mehanizmi in biologija celice. Rada potuje 
in odkriva neraziskane kotiËke planeta. V prostem Ëasu 
uživa v dejavnostih, povezanih z morjem, in v dobrih 
knjigah in filmih.
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V prejšnji številki ste v prvem delu članka o 
Odbleskih iz Leve prebrali in pregledali zani-
mivosti o rudnih in spremljevalnih minera-
lih. V tem nadaljevanju pa vam avtorji pred-
stavljajo podrobne opise mineralov iz skupin 
silikatov in zeolitov. Članek zaključujejo s 
časovnim prikazom razvoja mineralne para-
geneze tega nahajališča.   

Silikatni minerali
Ta skupina mineralov je v obravnavanem 
nahajališču v obliki makroskopskih krista-
lov najštevilčnejša, ker kaže sestavo kamnin, 
v katerih so nastale razpoke. Za gornji del 
iz skrilavcev in gnajsov so značilni sljudni 
minerali, v spodnjem – amfibolitnem delu - 
pa prevladuje aktinolit. Epidot in adular sta 
prisotna v vseh razpokah.

Adular KAlSi3O8
To je najbolj »alpski« član parageneze v raz-
pokah tega nahajališča. Adular je namreč 
oblika ortoklaza, ki je značilna le za alpske 

Odbleski iz Leve – drugi del
Mirjan Žorž, Viljem Podgoršek, Franc Golob, Igor Dolinar in Miha Jeršek

ZdvojËeni kristali adularja 
iz razpoke v amfibolitu iz 
spodnjega dela kamnoloma. 
V sredini posnetka je 
manebaški dvojËek kolenaste 
oblike, ki je obdan z 
deltoidno oblikovanimi 
bavenskimi dvojËki. Velikost 
izreza je 20 milimetrov. 
Foto: Igor Dolinar.  
Zbirka: Viljem Podgoršek.

Kristali adularja so kratkoprizmatski (A) in omejeni s 
ploskvami prizme m{110}, ki jo odrežejo ploskve pinakoidov 
c{001} in e{ 01}. Redkeje so kristali dolgoprizmatski (B), še 
redkeje pa imajo razvite ploskve pinakoida b{010} in prizme 
d{120} (C). Manebaške dvojËke (D) spoznamo po kolenasti 
obliki, ki nastane po dvojËenju v ravnini (001). Bavenski 
dvojËki nastanejo z dvojËenjem v ravnini (021) in so deltoidne 
oblike (E). Vse risbe v članku: Mirjan Žorž.
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razpoke. Kristali so brezbarvni in prosojni 
do prozorni. V nasprotju z ortoklazom so 
njegovi kristali sploščeni zaradi odsotnosti 
ali neizrazite razvitosti stranskega pinako-
ida b. Kristali tukaj so kratko- do dolgo-
prizmatski in ne večji od petih milimetrov. 
Prizemske ploskve so narebrene vzoredno z 
robovi (010). Terminacije opredeljuje bazni 
pinakoid c. Razvitih je še nekaj drobnih ak-
cesornih likov.
Prvikrat smo pri nas našli zdvojčene kristale 
adularja po manebaškem in bavenskem za-
konu. Prvi so zdvojčeni v ravnini (001) in 
imajo obliko zelo razprte črke »V«, drugi 
pa po ravnini (021) in so deltoidne oblike. 
Oboji ne presežejo 5 milimetrov. Adular je 
kristaliziral med prvimi minerali. Tudi na 
njegovih kristalih so vidne zareze. To so 
odtisi tankih primarnih kristalov kalcita, ki 
so se kasneje raztopili.

Aktinolit Ca2(MgFe2+)5Si8O22(OH)2
To je glavna sestavina amfibolita v delu ka-
mnoloma ob reki. Pojavlja se v celotnem ka-
mnolomu v obliki zelo tankih igličastih kri-
stalov, dolgih do 2 centimetra. V razpokah 
amfibolita so kristali nekoliko širši, zato 

imajo razvite tudi terminacije. Spodnji del 
teh kristalov je črn, medtem ko so termi-
nacije svetlejše in celo prozorne. Kristali so 
progasti na prizemskih ploskvah. Aktinolit 
je kristaliziral med prvimi minerali.

Epidot Ca2(Fe3+Al)3(Si2O7)(SiO4)
(O,OH)2
Za kristalizacijo epidota je nujna mobiliza-
cija železovih in kalcijevih ionov, čemur je 
bilo tukaj zadoščeno, zato je prisoten v vseh 
razpokah. Koncentracija železovih ionov po-
gojuje barvo. Čim višja je, tem temneje so 
obarvani kristali epidota. Svoj delež prispe-
va še debelina kristalov. V tem nahajališču 
se barvna paleta razprostira od komajda 
obarvanih kristalov do izrazito temnih od-
tenkov. Prevladujejo svetli rumenozeleni od-
tenki. Lasasti kristali so skoraj brezbarvni 
do rumenkasti. Epidot je v tem nahajališču 
kristaliziral med prvimi minerali, vendar 
je kasneje prišlo do raztapljanja kalcita in 
kremena ter do neke mere tudi epidota. Na 
nekaterih kristalih epidota so dobro vidni 
sledovi korozije, ki je povzročila mobili-
zacijo ionov. Sledilo ji je obarjanje druge 
generacije epidota. V nekaterih navpičnih 

V spodnjem delu kamnoloma 
so se v razpokah znotraj 
amfibolita razvili razmeroma 
veliki kristali aktinolita Ërne 
barve. Ob koncu rasti so 
kristalizirali brezbarvni kristali, 
zato so nekatere terminacije 
celo prozorne. Kristala 
rumenkaste barve sta titanit, 
razpoko pa zapolnjuje beli 
albit. Velikost izreza je 11 
milimetrov. 
Foto: Igor Dolinar.  
Zbirka: Viljem Podgoršek.
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razpokah so na tej podlagi nastala gnezda 
drobnih epidotovih kristalov, ki so popolno-
ma obrasla do neprepoznanosti korodirane 
večcentimetrske kristale kremena.
Kristali epidota so igličasti in razviti v obli-
ki pahljač, kar je za epidot značilno. Pa-
hljače navidezno sestavlja množica kristalov, 
v resnici pa je vsaka pahljača en sam zvit 
kristal, ki zvitost nadomešča z nastankom 
vpadnih kotov in izraščanjem posameznih 

subindividuumov. Pogled pravokotno na nji-
hove terminacije razkrije, da so rahlo sinu-
soidalno zvite v skladu s pritrditveno mo-
noklinsko simetrijo epidota. Največji kristali 
dosežejo do 10 milimetrov v dolžino in so 
do enega milimetra debeli. Njihovo obli-
ko najbolj določajo ploskve pinakoidov a, c 
in d. Terminacije kristalov so lepo razvite, 
vendar drobne.

c
a

e
b

d

A

e b

C

B

Kristali epidota so omejeni s ploskvami pinakoidov c{001}, 
a{100} ter d{ 01}, ki moËno prevladujejo. Zaradi tega imajo 
navidezno prizmatske oblike, kakor je prikazano na risbi (A). 
Njihove terminacije so omejene s ploskvami prizme e{310} 
in pinakoida b{010}. Kristali se praviloma prirastejo na 
podlago s pinakoidom b, kar povzroËi ukrivljanje kristala v 
obliko pahljaËe (B). To ukrivljanje je simetrijsko pogojeno, ker 
ima epidot v tej pritrditvi kiralno simetrijo 2. »e pogledamo 
pahljaËasti kristal pravokotno na njegovo terminacijo, to je 
v projekciji (010) (C), vidimo, da je sinusno ukrivljen in ima 
dvoštevno simetrijo. 

PahljaËasti kristali epidota 
v družbi s tankimi kristali 
aktinolita iz zgornjega dela 
kamnoloma. Kristali kremena 
so bili delno korodirani in 
kasneje nekoliko zaceljeni, 
zato so nepravilnih oblik. 
Velikost izreza je 9 milimetrov. 
Foto: Igor Dolinar. Zbirka: Viljem 
Podgoršek. 
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Klinoklor (Mg,Fe2+)5(Si3Al)O10(OH)8
Lističasti kristali klinoklora so vedno zdru-
ženi v do 5 milimetrov velike rozete, ki pre-
krivajo podlago in so s svojo temnozeleno 
barvo v zanimivem kontrastu z epidotom in 
kalcitom. 

Klorit (Mg,Fe,Al,Li, Mn,Ni)4-6
(Si,Al,B,)4O10(OH,O)8 
Pomislili bi, da mineral, ki vsebuje več kot 
10 odstotkov stabilnega dela periodnega 
sistema elementov, ne bo ravno pogost v 

mineraliziranih razpokah. V resnici je rav-
no obratno. Klorit je pogost spremljevalec 
razpok. Njegovi drobni kristali sivkastoze-
lene barve so med zadnjimi, ki se oborijo iz 
raztopin. Zato prekrijejo kristale drugih mi-
neralov in jim tako odvzamejo sijaj ter lepe 
oblike. K sreči ga je v tukajšnjih razpokah 
razmeroma malo.

Muskovit KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2
V nasprotju z znatnim deležem muskovi-
ta v matični kamnini je njegove kristale v 

Kristali klinoklora v tankih 
listiËih so združeni v temne 
rozete, ki so prekrile 
podlago, iz katere izrašËajo 
kristali epidota. Velikost 
izreza je 10 milimetrov.
Foto: Igor Dolinar. 
Zbirka: Franc Golob.

Ta primerek je bil v 
razpoki v zgornjem delu 
kamnoloma, ki je imela 
veË kot 20 centimetrov 
v premeru. Kristali 
kremena so precej 
korodirani in obrašËeni z 
drobnimi kristali epidota, 
med katerimi je veliko 
biterminiranih. Zaradi 
korozije so ioni kalcija, 
silicija in železa prešli v 
raztopino, iz katere se je 
nato izloËil epidot druge 
generacije in prekril 
kremenove kristale. Del 
kremenovih kristalov je 
prekrit še s sivkastimi 
prevlekami klorita. Velikost 
primerka je 7,3 centimetra 
x 6,8 centimetra. 
Foto: Miha Jeršek. 
Zbirka: Viljem Podgoršek.
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razpokah komaj mogoče zaznati. Združeni 
so v rumenkastosrebrne rozete, ki merijo le 
nekaj desetink milimetrov v premeru. Opa-
zimo jih na ploskvah drugih mineralov, ker 
so kristalizirali med zadnjimi.

Minerali iz skupine zeolitov
Pojav treh različnih mineralov iz skupine 
zeolitov v tem nahajališču je presenečenje. 
Ti minerali potrebujejo za svoj nastanek 
razmeroma nizek tlak in temperaturo. Nji-
hova pojavnost je pogosto vezana na bližino 
ohlajajočih se magmatskih teles, kar je na 
Pohorju izpolnjeno. Vrstni red kristalizacije 
zeolitov je odvisen tudi od vsebnosti silicija 
in vode v njihovih kristalnih strukturah. V 
Levi je najprej kristaliziral natrolit, ki ima 
najnižjo vsebnost kristalne vode, temu pa 
sta sledila habazit in stilbit.

Habazit CaAlSi4O12 • 6H2O
Habazit je v razpokah kamno-
loma najbolj razširjen zeolit. 
Kristaliziral je med zadnjimi, 
zato so njegovi kristali prira-
ščeni na vseh mineralih. Tudi 
na najtanjših kristalih aktino-
lita je kakšen našel oprijem za 
svojo rast, zato se včasih zdi, 
kot da bi njegovi kristali pro-
sto lebdeli.
Največji kristali merijo do 8 
milimetrov na robovih, veči-
noma pa 2 do 5 milimetrov. 

Zaradi trigonalne simetrije imajo kristali 
romboedrsko obliko, ki pa je zelo podobna 
kocki. Manjši kristali so brezbarvni in pro-
sojni do povsem prozorni, večji pa so motni, 
pogosto bele barve in razpokani. Imajo ste-
klast sijaj in gladke ploskve, ki so značil-
no narebrene zaradi menjavanja romboedra 
r in skalenoedra s. Habazit je kristaliziral 
v dveh stopnjah, ker je prišlo do raztaplja-
nja natrolita. Sproščeni ioni natrolita so se 
oborili kot rumenkasti habazit, ki v tankih 
skorjah deloma prekriva globule korodirane-
ga natrolita.
Habazit je v večini nahajališč interpenetra-
cijsko zdvojčen tako, da se preraščata dva 
kristala, od katerih se eden zasuče okoli 
c-osi za 60 stopinj. Ker so kristali skoraj 
kockasti, je tudi nastali dvojček precej po-
doben dvojčku f luorita, ki pa ima značilno 
razkolnost po oktaedru (111). Večina haba-
zitovih kristalov je zdvojčena na ta način. 
Poleg tega se habazit kontaktno dvojči po 

Interpenetracijski dvojËek habazita 
je prirašËen na ploskvi pinakoida c 
kalcitovega kristala. Na tej ploskvi je 
izrazita parketna struktura, ki je nastala 
z menjavanjem ploskev osnovnega 
romboedra r. Kristal zdvojËenega habazita 
meri 4 milimetrov. OglišËa so odsekana 
s ploskvami strmega negativnega 
romboedra n, vidna pa je tudi progavost 
na romboedrskih ploskvah r. Iz kalcitovega 
kristala izrašËajo igliËasti kristali epidota. 
Foto: Igor Dolinar. Zbirka: Viljem Podgoršek.
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romboedru (101). To je redkejši tip dvojč-
kov, vendar jih je tukaj kar nekaj. Ker ima 
vsak kristal 6 romboedrskih ploskev, se lah-
ko zdvojči na vsaki od njih, zato so pogosti 
večkratni (101) dvojčki. Dvojčenje opazimo 
kot prelome na romboedrskih ploskvah. Ne-
kateri kristali v tem nahajališču so še bolj 
kompleksno zdvojčeni tako, da je interpene-
trirani dvojček večkrat še kontaktno zdvoj-
čen po (101).

Natrolit Na2Al2Si3O10 • 2H2O
Samo v razpokah znotraj amfibolita je kri-
staliziral natrolit v do 2 milimetra velikih 
sferičnih agregatih bele barve, ki imajo na 
prelomu žarkasto strukturo. Večino agrega-
tov je zajela korozija, ki je prodrla do do-
ločene globine. Na prelomljenih agregatih 
to opazimo kot rumenkasto obarvano plast, 
medtem ko je nekorodirana sredica še bele 
barve. Pravzaprav je od prvotnih agregatov 

Kristali habazita v Levi so enostavnih, skoraj kockastih oblik. Opredeljujejo jih ploskve romboedra r{101}, katerih oglišËa 
malenkostno odrežejo ploskve negativnega strmega romboedra n{021}. Redko so na njih razvite ozke ploskve skalenoedra 
s{214}, ki povzroËajo na vseh kristalih opaženo progavost (A). 
DvojËenje je normalen pojav pri tem mineralu, vendar je kontaktno dvojËenje po romboedru r razmeroma redko. DvojËek 
opazimo kot prelom na romboedrski ploskvi, kjer se stikata zdvojËena kristala. V Levi so tako zdvojËeni kristali kar pogosti 
(B). Bistveno bolj pogosti so interpenetracijski dvojËki, pri katerih sta dva kristalna subindividuuma zasukana okoli skupne 
c-osi drug proti drugemu za 60 stopinj (C).

n

s
r

A B C

MleËno beli kristali 
habazita so obdani s 
kristali epidota, aktinolita 
in kremena. Primerek 
izvira iz zgornjega dela 
kamnoloma. Zgoraj levo 
je interpenetracijsko 
zdvojËeni kristal. Kristali 
kremena so bili korodirani, 
zato so moËno narebreni. 
Ker pa se je kasneje nanje 
ponovno odložila tanka 
plast kremena, so njihove 
ploskve gladke. Velikost 
izreza je 18 milimetrov.
Foto: Igor Dolinar.
Zbirka: Viljem Podgoršek.
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žarkasto izraščajočih lasastih kristalov osta-
la le kompaktna sredica, medtem ko so se 
tanki kristali raztopili. Pač pa so se kristali 
ohranili, če jih je obrastel habazit. Vraščeni 
kristali so ravno tako bele barve in radialno 
oblikovani, vendar med seboj dobro ločeni. 
ker jih je habazit zaščitil pred korozijo. 

Stilbit NaCa2Al5Si13O36 • 14H2O
Kamnolom Leva je prvo znano nahajališče 
tega zeolita na ozemlju Slovenije, kar je svo-
jevrstno presenečenje. Prej bi ga pričakovali 
na Smrekovcu. Stilbit je zadnji član parage-
neze, ki je kristaliziral samo v amfibolitovih 
razpokah. Priraščen je na kristale habazita 
v obliki pahljačastih skupkov rumenkastih 
kristalov, ki ne presegajo 2 milimetra v viši-
no. Prozorni kristali so lepo razviti in ima-
jo gladke ploskve. Stilbit v tem nahajališču 

ima za ta mineral značilno obliko in kombi-
nacijo kristalografskih likov.

Kristali natrolita so tako tanki, da ne 
moremo doloËiti njihovih kristalnih likov. 
Ker jih je zajela korozija, so se ohranila 
zgolj jedra nekdanjih kroglastih kristalnih 
agregatov igliËastih kristalov, ki imajo 
na prelomih žarkasto strukturo, kakor 
jo shematsko prikazuje risba. Pri veËjih 
agregatih je vidna globina korozije v 
obliki razliËno obarvanih plasti. Zaradi 
korozije sprošËeni ioni so se oborili na 
površini korodiranega natrolita v obliki 
drobnokristaliniËnih habazitovih prevlek. 
Tanki igliËasti kristali natrolita so se 
ohranili v notranjosti kristalov habazita, 
ker jih je ta obrasel.

Kroglasti skupki natrolita so kristalizirali 
na primarnih kristalih epidota. Na 
posnetku so vidni njihovi prelomi z 
žarkasto strukturo. Natrolit je zajela 
korozija, zato so se raztopile vrhnje plasti 
žarkastih skupkov. Ohranjeni žarkasti 
kristali natrolita so vidni le v notranjosti 
kristalov habazita kot zelo tanke bele 
Ërte. Na koncu se je na površini 
korodiranih kristalov natrolita izloËila plast 
mikrokristaliniËnega habazita umazano 
bele barve, ki je na posnetku dobro 
vidna. Ob desnem robu sta dva kristala 
brezbarvnega adularja. Velikost izreza je 
12 milimetrov. 
Foto: Igor Dolinar. Zbirka: Viljem Podgoršek.

a

c
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b

Stilbit v spodnjem delu kamnoloma Leva je v obliki kristalov, 
ki so splošËeni po pinakoidu b{010}. Kristale omejujejo 
ploskve pinakoidov a{100} in c{001}, znaËilno obliko pa jim 
dajejo ploskve rombske bipiramide o{111}.
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Stilbit je bil v Sloveniji prviË odkrit 
v spodnjem delu kamnoloma 
Leva. Trije rumenkasti kristali za 
stilbit znaËilne snopaste oblike so 
prirašËeni na kristalih habazita in 
epidota. Dobro vidne so njihove 
terminacije, ki jih oblikujejo ploskve 
pinakoida a in bipiramide o. 
Velikost izreza je 8 milimetrov. 
Foto: Igor Dolinar. 
Zbirka: Viljem Podgoršek.
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Pirit
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Halkopirit
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Tetraedrit
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Habazit
Stilbit

Klinoklor

Skrilavci in gnajsi Amfibolit

Klorit

Paragenetski diagram 
alpske mineralne 
parageneze, ki se 
pojavlja v kamnolomu 
Leva. Prikazani Ëasovni 
potek temelji na 
opažanjih zaporedja 
rasti oziroma korozije 
posameznih mineralov 
v razpokah in je le 
približen. Debelina 
posamezne Ërte 
ponazarja obseg 
izloËanja, prekinjene 
Ërte pa korozijo 
posameznega minerala. 
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Človeško telo je zgrajeno iz neizmernega 
števila celic - ocenjujejo, da jih je več deset 
tisoč milijard. Celice, ki se med razvojem 
človeškega bitja oblikujejo v različne vrste 
(celične tipe), gradijo tkiva in organe, ki 
v našem telesu opravljajo različne naloge. 
Različne celice so namreč razvile sposobno-
sti opravljanja različnih nalog, od shranje-
vanja maščob, proizvodnje hormonov, izgra-
jevanja mišičnega tkiva ... do zaznavanja vi-
dnih in drugih čutnih sporočil iz okolja. Ko 
se odzivajo na spodbude iz svojega okolja, 
ustrezna sporočila tudi predajajo svojim par-
tnerjem – celicam v ožji soseščini, pa tudi 

v bolj oddaljenih delih organizma. Seveda 
je zelo pomembno, da pogovor med njimi 
poteka na enoten in usklajen način, saj to 
zagotavlja njihovi skupnosti (organizmu) ob-
stoj in pravilen potek življenjskih procesov. 
Da »čutijo«, kaj se dogaja v njihovi nepo-
sredni okolici in kakšna sporočila prihajajo 
iz okolja, potrebujejo senzorje. Senzorji na 
površini celic so površinski receptorji. Spo-
ročila so lahko v obliki molekul, kot so pep-
tidi, hormoni, majhne molekule (na primer 
molekule vonjav in okusov) in celo svetlobna 
energija. Številne med omenjenimi moleku-
lami so polarne, topne v vodi, zato ne zmo-

Posredovanje sporočil celicam. 
Nobelova nagrada za kemijo za leto 2012  
za odkritje z G-proteini sklopljenih receptorjev
Radovan Komel

Slika prikazuje celico (svetlo modro) in njeno okolico (temno modro), v kateri so sporoËilne molekule (obarvane rumeno). V 
celiËno membrano (lipidni dvosloj) je vgrajen membranski (površinski) receptor (A), ki je po zgradbi ≈transmembranski« protein, 
saj njegova veriga nekajkrat prebada lipidni dvosloj membrane. Ko se sporoËilna molekula veže na receptor (B), ta spremeni 
obliko in s tem pridobi zmožnost (afiniteto), da pritegne partnerski protein (C), vpliva na spremembo njegove oblike (D) in ga s 
tem aktivira; ta protein je pomemben za prenos sporoËila v notranjost celice. Membranski receptor je seveda navzoË v veËjem 
številu (na sliki sta prikazana samo dva), od števila (koncentracije) sporoËilnih molekul v okolici celice pa je odvisno, koliko 
receptorjev bodo zasedle ∑ poslediËno je od tega odvisna tudi moË sporoËila celici.
Vir: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2012/advanced-chemistryprize2012.pdf.

A B
C D
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rejo prehoda skozi celično površino (celično 
membrano), saj je ta sestavljena iz dvojnega 
sloja hidrofobnih lipidov. Zato se vežejo na 
površinske receptorje, jih spodbudijo in s 
tem povzročijo prenos sporočil v notranjost 
celice.      

Znano je, da se v našem organizmu močno 
poveča raven enega najbolj poznanih hormo-
nov, adrenalina, ko se čustveno vznemirimo 
ali prestrašimo; povečata se nam srčni utip 
in krvni tlak, pospeši se pretvorba maščob 
in ogljihovih hidratov, ki so naša zaloga 
energije, in organizem se pripravi »za beg in 
boj«. Ko so znanstveniki ob koncu 19. sto-
letja raziskovali delovanje tega hormona, so 
ugotovili, da se njegov učinek ohrani tudi, 
ko poskusni živali blokirajo živčni sistem. 
Sklepali so, da morajo celice imeti nekakšna 
čutila, ki jim omogočijo, da zaznajo kemič-
ne spojine iz okolja, kot so hormoni, stru-
pi, zdravila in opojne snovi. Poimenovali so 
jih receptorji, vendar je do odkritja njihove 
zgradbe preteklo več desetletij. Danes vemo, 
zakaj; razmeroma malo jih je na površini 
posameznih celic in težko jih je pridobiti v 
čisti obliki, saj so vgrajeni v lipidni dvosloj 
celične membrane. Bistveni premik v spo-
znanju njihove zgradbe in delovanja pa je 
ob koncu šestdesetih let preteklega stoletja 
dosegel letošnji Nobelov nagrajenec Robert 
Lefkowitz. Po manj uspešnem začetku is-
kanja receptorjev za adrenokortikotropin, 
hormon, ki v nadledvični žlezi spodbuja 
proizvodnjo adrenalina, se je iz laboratorijev 
ameriškega NIH (angl. National Institutes 
of Health, Nacionalni inštitut za zdravje) 
preselil na Univerzo Duke v Severni Karoli-
ni in se tam osredotočil na iskanje receptor-
jev za noradrenalin in adrenalin. Označeva-
nje molekul z radioaktivnim izotopom joda 
mu je omogočilo vpogled v začetne dogodke 
delovanja omenjenih receptorjev in skupaj s 
sodelavci jih je tudi kmalu izoliral iz raz-
ličnih tkiv. Zavedal se je, da ima adrenalin 
različne učinke na različnih tkivih, zato ga 
ni presenetila navzočnost receptorskih raz-

ličic za isto vrsto hormona; danes vemo, da 
imamo v telesu najmanj devet različnih re-
ceptorjev za adrenalin. 
Sočasno z njegovim odkritjem je naraščalo 
tudi znanje o dogajanjih v notranjosti ce-
lice. Prišlo je do odkritja tako imenovanih 
G-proteinov, ki v celici sprožajo verige bi-
okemičnih reakcij celičnega metabolizma. 
Začeli so iskati povezavo med kemičnimi 
sporočili iz okolja in aktivacijo metaboličnih 
procesov v celicah. Sredi osemdesetih let se 
je Lefkowitz odločil, da bo poskusil najti 
gen, ki nosi zapis za enega od receptorjev 
adrenalina, b-receptor; zavedal se je, da bi 
mu spoznana zgradba gena lahko mnogo 
povedala o zgradbi in načinu delovanja sa-
mega receptorja. V raziskovalno skupino je 
sprejel Briana Kobilko (drugi letošnji nagra-
jenec) in temu je izolacija gena tudi resnično 
uspela. Ko razrešijo njegovo zgradbo, ugoto-
vijo, da proteinski receptor sestavlja sedem 
hidrofobnih delov, kar po vsej verjetnosti 
proteinu omogoča sedemkratno prebadanje 
celične membrane, vmesna bolj polarna ob-
močja pa stik z okoljem na eni (zunanji) in 
drugi (notranji) strani membrane. V nada-
ljevanju skupaj z Lefkowitzem ugotovita, da 
imajo podobno zgradbo tudi nekateri drugi 
receptorji, receptorji za druge hormone, za 
katere so tudi že vedeli, da na notranji ce-
lični strani lahko interagirajo z že omenje-
nimi G-proteini. Njun sklep je bil: obstaja 
obsežna družina membranskih receptorjev, 
ki so si po zgradbi zelo podobni in tudi de-
lujejo na enak način. 
Uspehi na področju določevanja genske 
zgradbe in na tej podlagi zgrajenih sklepov 
o zgradbi proteinov so pomenili izziv za 
določitev resnične zgradbe receptorjev, po-
vezanih z G-proteini, ki jih danes imenu-
jemo z G-proteini sklopljeni receptorji (an-
gl. G-Protein Coupled Receptors, GPCR). 
Za dosego tega cilja je bilo treba receptorje 
izolirati, jih prečistiti, pridobiti njihove kri-
stale in z X-žarki določiti njihovo atomsko 
zgradbo. Brian Kobilka, ki se je medtem 
preselil na Medicinsko fakulteto Univerze v 
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Stanfordu v Kaliforniji, je za to potreboval 
dve desetletji. Do takrat so večinoma uspe-
vali kristalizirati in določevati molekulsko 
zgradbo vodotopnim proteinom, medtem ko 
so membranski receptorji zelo hidrofobni 
proteini in poleg tega tudi izredno mobilni 
(saj jim ravno dinamične spremembe njihove 
oblike omogočajo prenos sporočil), za uspe-
šno kristalizacijo pa je potrebno »popolno 

mirovanje«. Kobilka in njegova skupina sta 
kljub temu uspela in letos v reviji Nature 
objavila štiri članke o delovanju različnih z 
G-proteini sklopljenih receptorjev, ki opi-
sujejo, kako receptor deluje v trenutku, ko 
prejme sporočilo (veže hormon) na zunanji 
strani in ga zaradi posledične spremembe 
svoje oblike preda G-proteinom, ki se veže-
jo nanj na notranji strani. 

Na zunanji strani celice se na receptor (z G-proteini sklopljeni receptor, v modri barvi - GPCR) veže hormon (v rumeni barvi), 
kar ima za posledico verižno spreminjanje oblike receptorja. To valovanje podajajoËih se sprememb med vezmi, ki povezujejo 
atome molekule GPCR, se na notranji strani odrazi v spremembi oblike notranjega dela receptorja in s tem poveËanju afinitete 
do bližnjega G-proteina (v rdeËi barvi), ki je sestavljen iz treh podenot, a, b in g. V podenoti a je vezana majhna molekula 
GDP (gvanozin diifosfat), zato se taki proteini tudi imenujejo G-proteini. Zaradi vezave na receptor GPCR se spremeni oblika 
G-proteina in zato se izgubi tudi njegova afiniteta do GDP, to mesto v a-podenoti pa zasede energijsko bolj bogata molekula 
GTP (gvanozin trifosfat), kar ima za posledico, da se podenote G-proteina loËijo in vsaka od njih v celici nato lahko opravi svojo 
vlogo. NajveËkrat je omenjena vloga a-podenote, ki lahko pripotuje do bližnjega encima, na notranjosti celiËne membrane 
vezane adenilatne ciklaze (AC), jo z vezavo nanjo aktivira in ta nato iz molekul ATP (adenozin trifosfat) izdeluje molekule 
cikliËnega adenozin monofosfata (cAMP), ki je tako imenovani ≈sekundarni obvešËevalec« - v celici lahko aktivira številne 
encime in s tem pospeši metabolizem, v nekaterih primerih pa lahko deluje tudi v celiËnem jedru kot aktivator izražanja 
nekaterih genov. Nekateri drugi celiËni proteini pa lahko interagirajo tudi s podenotama b in g, ki tako dodatno prispevata k 
odgovoru celice na zunanje sporoËilo (na primer hormon). Ko je receptor GPCR v aktivni obliki, ta navadno traja dovolj dolgo, da 
omogoËi eni vezani sporoËilni molekuli (na primer hormonu ..., v primeru vidnega cikla tudi adsorbiranemu fotonu), da ta aktivira 
veËje število G-proteinov ∑ tako pride do pomnožitve zaËetnega signala oziroma sporoËila. SporoËanje ugasne, ko na zunanji 
strani celice pade število sporoËilnih molekul, v notranjosti pa sËasoma GTP v a-podenoti reagira z vodo in se pretvori v GDP, 
kar ima za posledico reasociacijo vseh treh podenot v naektiven G-protein.  
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Leta 2002 je bila objavljena nukleotidna 
zgradba človeškega genoma, ki je med dru-
gim razkrila, da imamo blizu tisoč genov, 
ki zapisujejo različne z G-proteini skloplje-
ne receptorje. Polovica teh receptorjev je 
odgovornih za sprejemanje molekul vonjav, 
tretjina so receptorji za hormone in druge 
sporočilne molekule, kot so adrenalin, do-
pamin, serotonin, prostaglandini, glukagon, 
histamin ... Nekateri receptorji, kot že ome-
njeno, lahko v celicah očesne mrežnice lovi-
jo svetlobne fotone in s prenosom sporočila 
omogočajo vid. Drugačne receptorje imamo 
v celicah jezika in ti omogočajo sprejema-
nje molekul okusa in podobno. Za številne 
receptorje poznamo kar nekaj različic, ki 
omogočajo eni in isti sporočilni moleku-
li različno sporočilnost v različnih celicah 
oziroma tkivih in organih; v nekaterih celi-
cah je tako sporočilo lahko spodbuda celič-
nega metabolizma, v drugih pa lahko tudi 
zaviranje. Nekateri receptorji so lahko tudi 
»multifunkcionalni«, kar pomeni, da ena 
sama vrsta prepoznava različne sporočilne 
molekule in se nanje tudi različno odziva. 
Robert J. Lefkowitz in Brian K. Kobilka sta 

prejela letošnjo Nobelovo nagrado za kemijo 
zaradi odkritja načina delovanja z G-prote-
ini sklopljenih receptorjev. Po njuni zaslugi 
vemo, da je večina f izioloških procesov v 
našem organizmu odvisnih od z G-proteini 
sklopljenih receptorjev. Na teh spoznanjih 
temelji tudi velik del sodobne medicine, saj 
skoraj polovica zdravil deluje na ravni ome-
njenih receptorjev, med njimi so zdravila za 
lajšanje bolečin, za bolezni prebavil (beta 
blokatorji), antihistaminiki, zdravila, ki se 
uporabljajo v psihiatriji, zdravila pri srčno-
žilnih boleznih, boleznih dihal, osrednjega 
živčevja in drugo. Z njihovo uporabo delo-
vanje z G-proteini sklopljenih receptorjev 
in s tem prenos molekulskih sporočil lahko 
popolnoma zavremo ali v drugih primerih 
tudi izboljšamo, zato z G-proteini sklopljeni 
receptorji tudi v prihodnosti ostajajo eni od 
pomembnih tarč za razvoj novih zdravil in 
oblik zdravljenja. 
 
Literatura:
Nobelprize.org ∑ The Official Web Site of the Nobel Prize 
(http://www.nobelprize.org/).

Robert J. Lefkowitz je AmeriËan, rojen leta 1943 v New 
Yorku. Od leta 1966 je raziskoval na Univerzi Columbia v 
New Yorku, nato na Medicinskem Inštitutu Howard Hughes, 
danes pa je kot profesor zaposlen na Medicinski fakulteti 
Univerze Duke v Durhamu, kjer pouËuje biokemijo.                                                      

Brian K. Kobilka, AmeriËan, rojen leta 1955 v Little Fallsu v 
Združenih državah Amerike, po osnovni izobrazbi zdravnik, 
je bil v osemdesetih ledtih podoktorski raziskovalec pri 
Lefkowitzu, nato pa je raziskovalno pot nadaljeval na 
Medicinski fakulteti Univerze v Stanfordu v Kaliforniji, kjer 
pouËuje molekulsko in celiËno fiziologijo.
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Zamisel, da bi sončno svetlobo izkoriščali z 
napravami na umetnih satelitih in energijo 
prenašali na Zemljo, se je najprej pojavila 
v znanstveni fantastiki. Morda je bila prva 
kratka zgodba biokemika in pisatelja Isaa-
ca Asimova Razum iz leta 1941 o robotih, 
ki curek radijskih valov z vesoljske postaje 
usmerjajo na Zemljo.

Sončne energije s satelitov danes še ne iz-
koriščajo, raziskovali pa so, kako bi jo bi-
lo mogoče izkoriščati. V drugi polovici 20. 
stoletja so se zavedli, da bo začelo primanj-
kovati goriv in da naraščajočih energijskih 
potreb ne bo mogoče pokriti iz enega same-
ga vira. Poleg varčevanja z energijo in ob-
novljivih energijskih virov na Zemlji bodo 
prišli prav še drugi viri. V tej zvezi so začeli 

razmišljati tudi o sončni energiji, ki bi jo z 
umetnih satelitov prenašali na Zemljo. Naj-
prej je v Združenih državah Amerike ne-
kaj industrijskih družb in državnih ustanov, 
med njimi NASA, pregledalo možosti. Do 
danes se je zanimanje za sončno energijo 
s satelitov razširilo po vsem svetu. Za raz-
iskovanje so porabili že desetine milijonov 
dolarjev. Sredstev za tovrstno raziskovanje je 
bilo zdaj več, zdaj manj, včasih pa so pre-
sahnila.
Poskusimo pregledati, kakšne so možnosti, 
da bi načrt uresničili. Od vseh prispevkov 
o rabi energije v prejšnjih številkah Proteusa 
je ta najbolj v oblakih. Napravo bi sestavljali 
trije deli. Prvi del bi na umetnem satelitu 
svetlobo spremenil v energijo, ki bi jo drugi 
del prenesel na Zemljo in tretji tam zajel in 
jo kot električno energijo razdelil porabni-
kom. Prvi del bi sestavljale polprevodniške 
sončne celice ali zrcala, ki bi svetlobo zbra-
la na kotlu toplotnega stroja. Z električnim 
delom sončnih celic ali mehaničnim delom 
toplotnega stroja bi napajali oddajne ante-
ne zelo kratkih radijskih valov, mikrovalov. 
Njihov curek bi usmerili proti Zemlji, kjer 
bi ga sprejele sprejemne antene, energijo mi-
krovalov spremenile v električno delo in to 
posredovale električnemu omrežju. Namesto 
curka mikrovalov bi bilo mogoče uporabiti 

Sončna energija s satelitov
Janez Strnad

Predvidena odvisnost letne porabe fosilnih goriv, to je 
nafte, premoga in zemeljskega plina, od Ëasa v Glaserjevem 
Ëlanku je ob svojem Ëasu strašljivo opozorila na minljivost 
goriv. Diagram so pozneje še velikokrat natisnili. ≈Vžigalica 
je zagorela v temi in ugasnila.«  Glaser je leta 1968 porabo 
goriv podcenil. NajveËji letni rabi po njegovi napovedi  
50.1012 kWh na leto ustreza 5,7 TW. Poraba je že leta 2006 
dosegla 13,6 TW. Tw, teravat, je bilijon vatov.leto

. 1012 kWh/leto
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curek laserske svetlobe.
Sončna energija s satelitov bi imela nekaj 
prednosti. Na umetnem satelitu telesa nima-
jo znatne teže, zato bi bilo mogoče uporabiti 
lahke in zelo velike sončne celice. Ogrodje 
bi bilo potrebno le zato, da bi prenašalo raz-
meroma majhne plimske sile. Celice bi bile 
osvetljene skoraj ves čas, ne samo podnevi 
kot na Zemlji. V vesolju ne bi motili zrak 
in vremenske razmere. Najpripravnejši bi bil 
geostacionarni satelit, ki bi navidez miroval 
nad točko na ekvatorju v razdalji dobrih 42 
tisoč kilometrov od zemeljskega središča, 
torej v višini slabih 36 tisoč kilometrov. Cu-
rek mikrovalov bi bilo razmeroma preprosto 
preusmeriti na kraj, kjer bi energijo najbolj 
potrebovali. Energija s Sonca bi bila čista.
Od slabosti je na prvem mestu treba ome-
niti visoko ceno za prenos tovora do ume-
tnega satelita. Vesolje je neprijazen prostor 
in bi tudi zaradi drobnih meteoritov sončne 
celice hitreje postale manj učinkovite. Za-
menjati bi jih bilo treba po krajšem času kot 
na Zemlji, tako da bi med svojim obrato-
vanjem oddale manj energije. Nevarnost bi 
pretila tudi od odsluženih satelitov in raket. 
Kratkotrajna ohladitev ob prehodu satelita 
skozi zemeljsko senco bi lahko povzročila 
nastanek neprijetnih mehaničnih napetosti. 
Pri prenosu z mikrovalovi bi bilo treba za-

sesti frekvenčni pas, ki bi postal neraben za 
prenašanje sporočil. Za gostoto energijskega 
toka mikrovalov na Zemlji bi morali upo-
števati predpisano zgornjo mejo. 
Leta 1968 je Peter A. Glaser objavil odme-
ven članek Moč s Sonca: njena prihodnost, v 
katerem je poudaril, da je sončna energi-
ja »bistvena za preživetje ljudi«. Leta 1973 
je dobil ameriški patent Načini in naprave 
za pretvarjanje sončnega sevanja v električno 
moč. S poudarkom se je zavzemal za sončno 
energijo s satelitov.

V okviru raznih načrtov so izvedli več 
poskusov, povezanih s tem ali onim vpra-
šanjem sončne energije s satelitov. Že le-
ta 1964 so letečemu helikopterju potreb-
no energijo dovajali s curkom mikrovalov. 
Okoli leta 1975 so z mikrovalovi prenašali 
moč 30 kilovatov na razdaljo 1,6 kilometra. 
V letih 2008 in 2009 so energijo, ki so jo 
dobili s sončno svetlobo z mikrovalovi, pre-
nesli na razdaljo 150 kilometrov. Leta 1978 
so podrobneje obdelali prenos energije z mi-
krovalovi z valovno dolžino 12 centimetrov. 
Ta je tolikšna, da elektromagnetno valova-
nje ne poškoduje živega tkiva. Le segreje 
ga, če je gostota energijskega toka velika. 
Za prenos bi uporabili na satelitu oddajno 
anteno s premerom en kilometer, sprejemna 

SonËne celice na 
Mednarodni vesoljski 
postaji. VeËina umetnih 
satelitov krije svoje 
energijske potrebe s 
sonËnimi celicami. SonËne 
celice za sonËno energijo 
na Zemlji bi morale biti 
veliko veËje. Vir: Wikipedia.
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antena na Zemlji pa bi bila desetkrat večja. 
Slednjo bi sestavljala množica navpičnih ko-
vinskih palic s polovično valovno dolžino. 
Izkoristek paraboloidne antene bi bil večji, 
vendar bi bili precej večji tudi stroški za 
njeno gradnjo. Ocenili so, da bi naprava za 
4 milijarde vatov tehtala 80 tisoč ton, torej 
20 kilogramov za kilovat. Tudi če bi uspelo 
močno znižati potrebno maso, denimo na 1 
kilogram za kilovat, bi morali tovor prenesti 
s sto in več vesoljskimi plovili za večkratno 
uporabo. Najprej bi tovor prenesli na nizko 
tirnico in bi ga potem z drugačnimi plovili, 
denimo na ionski pogon, počasi dvignili na 
geosinhronsko tirnico. 
Stroški bi presegli nekaj sto milijard dolar-
jev. Računajo, da elektrarna na premog ali 
jedrska elektrarna stane od 3 do 6 milijard 
dolarjev za vsako milijardo vatov. Podatki so 
morda že zastareli, a kažejo, da bi šlo za ze-
lo velik podvig. Nasploh so podatki za ceno 
prenosa tovora z raketo zelo skopi. Umetni 
satelit sam je navadno zelo drag in je tež-
ko ločiti ceno satelita od cene za prenos na 
tirnico. Vrhu tega se stroški za prenos za 

različne satelite in nosilne rakete precej raz-
likujejo. Upoštevati bi bilo treba tudi to, da 
pri sončni energiji s satelitov ne bi nastalo 
nič ogljikovega dioksida ali radioaktivnih 
odpadkov. 

Ena od ocen za izkoristke 

Pri zbiranju sončne svetlobe 88 %
Izkoristek sončnih celic     15 %
Pri pretvorbi v mikrovalove  77 %
Izkoristek oddajne antene    99 %
Pri potovanju po prostoru   ≈ 100 %
Pri potovanju skozi zrak     98 %
Pri pretvorbi na Zemlji      78 %
---------------------------------
Skupni izkoristek            ≈ 8 %

Premišljevali so, ali bi bilo bolje prenašati 
energijo z lasersko svetlobo kot z mikrova-
lovi. Ali bi kazalo pomisliti na postaje na 
Luni ali na katerem od asteroidov? V tem 
primeru bi morali zgraditi trdnejše ogrod-

Okvirna razporeditev naprav pri izkorišËanju sonËne energije s satelita: 1 zgradba antene iz sonËnih celic, 2 oddajna antena, 
3 oddajno anteno sestavljajo oscilatorji in ojaËevalniki, ki jih napaja enosmerni tok in ki oddajajo radijske valove, 4 valovni 
vodniki, 5 premer mikrovalovnega curka z veliko gostoto toka ob anteni na satelitu, 6 curek mikrovalov z razmeroma majhno 
gostoto toka ob anteni na Zemlji, 7 antena 10 kilometrov krat 13 kilometrov, 8 dipolna antena s poloviËno valovno dolžino.
Risba je vzeta iz sestavka na spletu: Jerrad Pierce, Extraplanetary solar power the most promising sustainable energy option you ever heard of. 
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je sončnih celic, a precej manj trdno kot 
na Zemlji. Gravitacija na Luni je šestkrat 
šibkejša in na asteroidu še veliko šibkejša 
kot na Zemlji. Na Luni ali na asteroidu bi 
lahko uporabili snovi, ki bi jih pridobili na 
mestu, kar bi zmanjšalo potrebo po preno-
su tovoru. Pri tem največkrat omenijo mo-
žnost, da bi to delo na Luni ali asteroidu 
opravili roboti, ki bi jih upravljali z Zemlje.
Glede mikrovalov je treba upoštevati omeji-
tve. Največja gostota njihovega energijskega 
toka na Zemlji naj ne bi presegala četrtine 
gostote energijskega toka s Sonca, to je do-
brih dvesto vatov na kvadratni meter. To-
da to bi bilo več od ameriškega delovnega 
predpisa 100 vatov na kvadratni meter. Ob-
močje sprejemne antene bi moralo biti ne-
dostopno. Zunaj tega območja bi se gosto-
ta energijskega toka mikrovalov zelo hitro 

zmanjšala na zanemarljivo vrednost.
Eden od strokovnjakov je leta 2009 menil, 
da bi bila sončne energija s satelitov sto-
tisočkrat dražja od sončne energije v ari-
zonski puščavi in da se še desetletja ne bo 
splačala. Drugi pa je zapisal, da je sončna 
energija iz vesolja edina neomejena čista 
energija. Ne glede na to nadaljujejo z raz-
iskovanjem možnosti. V prihodnosti utegne 
zaradi raznih izboljšav sončna energija s sa-
telitov vendarle postati laže dostopna.

Literatura:
Glaser, A. Peter, 1968: Power from the Sun: its future. 
Science, 162: 857-861.
Glaser, A. Peter, 1977: Solar power from satellites. Physics 
Today, 30: 30-38 (2).
Space based solar power, http://en.wikipedia.org/wiki/Space_
based_solar_power

V četrtek, 8. novembra leta 2012, nas je 
razžalostila vest, da je v starosti dvaindevet-
deset let umrl dr. Jan Carnelutti, priznani 
slovenski entomolog, lepidopterolog in men-
tor mnogim generacijam mladih naravoslov-
cev. Tako smo Slovenci letos izgubili že štiri 
ugledne in tudi v širšem prostoru pomemb-
ne entomologe, Sava Breliha (2. marca), v 
aprilu dr. Danico Tovornikovo, Vincenca 
Furlana in sedaj še Jana Carneluttija. 

Rodil se je v Ljubljani 30. januarja leta 
1920, mladost pa je preživljal v Cerknici, v 
zelo zanimivem okolju za vsakega ljubitelja 
narave. Zaradi družinske tradicije, oče je 
bil lekarnar, je najprej študiral farmacijo, že 
pred drugo svetovno vojno pa ga je z lepoto 
metuljev okužil neki nemški zbiralec, ki je 
v Ljubljani razkazoval eksotične metulje. To 

ga je tako navdušilo, da je tudi sam začel 
zbirati metulje in jih kasneje tudi preuče-
vati. 
Maturiral je na realki v Ljubljani leta 1940, 
na študij farmacije pa se je vpisal v Beogra-
du. Leta 1941 se je prepisal na študij biolo-
gije in kemije v Ljubljani. Tako kot večini 
njegove generacije je študij in načrte za pri-
hodnost preprečila druga svetovna vojna. Že 
poleti leta 1941 se je pridružil Osvobodilni 
fronti, a so ga Italijani prijeli in internirali 
v Italiji. Po kapitulaciji Italije se je vrnil v 
Ljubljano in delal v lekarni. Po koncu voj-
ne je bil nekaj časa zaposlen v Jugoslovanski 
armadi in ob tem je nadaljeval študij far-
macije v Zagrebu. Od leta 1948 do 1951 je 
vodil lekarno v Cerknici. 
Nato se je leta 1952 končno vpisal na štu-
dij biologije v Ljubljani in leta 1954 postal 

Dr. Janu Carneluttiju v spomin
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laborant na Biološkem inštitutu Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti. Po diplo-
mi leta 1960 je nastopil službo asistenta na 
istem inštitutu, kjer je delal do upokojitve, 
tedaj že kot znanstveni svetnik. Doktoriral 
je leta 1981 z disertacijo Horološka, ekološka 
in zoogeografska analiza makrolepidopterov 
slovenskega ozemlja. V prvih letih sta preuče-
vala in skupaj objavljala študije o metuljih s 
prijateljem, uglednim entomologom in fizio-
logom dr. Štefanom Michielijem, ki pa je na 
žalost mlad umrl (leta 1968, glej tudi Prote-
us, 40 (9-10): 323, 324-336). Iz tega časa so 
najbolj znani Prispevki k favni lepidopterov 
Slovenije I–III in dela o alpski favni metu-
ljev v Sloveniji (Makrolepidopteri Triglavske-
ga narodnega parka in okolice I-III). Kasneje 
je Carnelutti sam objavil še dva Prispevka 
k favni lepidopterov Slovenije (IV in V).  Se-
veda je Jana Carneluttija vabila tudi favna 
drugih, slabše preiskanih predelov tedanje 
Jugoslavije z bogato favno, predvsem Črna 
gora, Makedonija in Dalmacija. Iz objav o 
metuljih v teh delih Jugoslavije naj omenim 

vsaj tri prispevke o metuljih Durmi-
torja, kjer je bil v skupini sodelavcev 
prvi avtor, in opis nove podvrste Coe-
nonympha tullia lorkovici, ki sta jo opi-
sala skupaj z R. Sijarićem. Kasneje je 
dr. Carnelutti sodeloval tudi pri med-
narodnih projektih o metuljih selivcih 
in pri kartiranju evropskih metuljev. V 
svoji doktorski disertaciji je predlagal 
biogeografsko delitev Slovenije, ki jo 
še vedno veliko navajajo in upoštevajo. 
Naš slavljenec ima velike zasluge za 
ustanovitev in razvoj Slovenskega en-
tomološkega društva, ki je nastala iz 
Entomološke skupine Biološke sekcije 
Prirodoslovnega društva Slovenije. So-
deloval je tudi pri ponovni ustanovitvi 

Jugoslovanskega entomološkega društva leta 
1969 v Zagrebu. Nekaj let je bil tudi pred-
sednik tega društva. Tudi pri organiziranju 
sestankov in sodelovanju Slovencev v Med-
narodnem društvu za entomofavno Srednje 
Evrope (SIEEC) je bil dr. Carnelutti zelo 
zaslužen in dejaven. Zato se mu je to dru-
štvo oddolžilo s podelitvijo častne medalje.
Za našo revijo Proteus je dr. Jan Carnelutti 
prispeval dvanajst člankov, prvega o metu-
ljih priseljencih leta 1955 in zadnjega leta 
1998. 
Zelo odmevna je bila ideja, organizirati re-
dna mednarodna entomološka srečanja v 
prostoru Alpe–Jadran. To se še vedno do-
gaja v zadnjem tednu meseca oktobra. Pri-
hajali so in še prihajajo na ta srečanja ento-
mologi iz Italije, Avstrije, Hrvaške in tudi 
Nemčije, predvsem Bavarske. Prvo tako 
srečanje je Jan Carnelutti organiziral že le-
ta 1974, ko čezmejnih stikov ni bilo veliko 
in je to bilo težavno tudi zaradi formalnih 
ovir. Danes seveda mednarodno povezova-
nje ni več noben problem, takrat pa je bil 

Dr. Jan Carnelutti 24. aprila 2000 z velikim noËnim 
pavlinËkom v roki, ki je priletel na luË. 
Foto: Matija Gogala.
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pomen teh sestankov izreden. Sestankom s 
predavanji so se kasneje pridružila še sreča-
nja na entomološko zanimivih krajih v sose-
dnjih državah.
Zelo pomembno delo dr. Carneluttija, ki ga 
izredno cenim, je vloga neformalnega men-
torja mnogim mladim ljubiteljem žuželk. 
Mnogim je svetoval, jih usmerjal v resno 
entomološko delo in po tem je med mlaj-
šimi kolegi najbolj poznan. Mnogi njegovi 
učenci so kasneje postali uspešni poklicni 
biologi. Spominjam se, da mi je v mojih 
mladih letih večkrat podaril kakšen usmr-
tilnik za metulje, ki jih je strokovno izde-
loval s svojim farmacevtskim znanjem. Več-
krat nas je presenetil tudi s spretnostjo, ki 
si jo je pridobil z delom v lekarni. Bil je na 
primer sposoben iz desetlitrskega f laškona 
naliti alkohol v drobno epruveto, ne da bi 
pri tem polil eno samo kapljo.
Naj omenim še njegovo človeško stran. Jan 
Carnelutti je imel za prijatelje in znance 
vedno čas in voljo pomagati, včasih tudi v 
svojo škodo. V mladosti je bil tudi odli-

čen glasbenik v džez ansamblih. Bil je tudi 
planinec in je sodeloval v delu Planinskega 
društva. 
Dr. Jan Carnelutti je častni predsednik in 
nosilec zlatega znaka Slovenskega entomo-
loškega društva, leta 1984 je bil izvoljen za 
dopisnega člana Koroškega naravoslovnega 
društva. Tudi Hrvaško entomološko dru-
štvo ga je imenovalo za častnega člana. Leta 
2006 je prejel častno medaljo že omenjenega 
mednarodnega društva SIEEC. Tudi Pla-
ninsko društvo Slovenije ga je odlikovalo za 
njegovo delo v društvu. Poleg teh priznanj 
je bil odlikovan tudi z redom za zasluge za 
narod, redom za vojaške zasluge s srebrnimi 
meči in redom za delo z zlatim vencem.
Ohranili ga bomo v lepem spominu!

Matija Gogala

V Prirodoslovnem društvu Slovenije že vr-
sto let razpisujemo natečaj naravoslovne fo-
tografije za mlade avtorje. Nanj se je v le-
tu 2012 odzvalo 18 avtorjev s skupno 151 
fotografijami. Tako je komisija v sestavi dr. 
Tomaž Sajovic, urednik revije Proteus, Janja 
Benedik, direktorica uprave Prirodoslovne-
ga društva Slovenije, Marjan Richter, ure-
dnik fotografije v reviji Proteus, in dr. Petra 
Draškovič, referentka za naravoslovno foto-
grafijo v Prirodoslovnem društvu Slovenije, 
imela zahtevno delo pri izbiri najboljših.

V kategoriji do 10 let je tokrat sodeloval le 
en avtor, ki je poslal 9 fotografij. Priznanje 
za sodelovanje tako dobi Aljaž Košti.

V kategoriji od 10 do 14 let je sodelovalo 10 
avtorjev z 81 fotografijami. Komisija je so-
glasno odločila, da si je 1. nagrado prislužila 
Ajda Zupan za fotografijo Poti. 2. nagrado 
je dobila Ela Zdešar za fotografijo Veter, 3. 
nagrado pa Gorazd Motnikar za fotografi-
jo Pozornost. Med najboljše smo uvrstili še 
fotografije Ele Zdešar (Gobe), Ajde Zupan 

Rezultati natečaja naravoslovne fotografije 
za leto 2012
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(Mama mravlja) in Žana Žepiča (Sončenje, 
Čmrlj). 

V 3. starostni kategoriji od 15 do 17 let je 
sodelovalo 5 avtorjev s 44 fotografijami. 1. 
nagrado si je s fotografijo Rogoz prislužila 
Sandra Murgelj, 2. nagrado pa Tina Šket 
s fotografijama Gledam te in Ne zapusti me. 
3. nagrade v tej kategoriji nismo podelili. 
V ožji izbor so prišle še fotografije Mojce 
Dovnik (Barva življenja), Mirjam Fašmon 
(Veličina starosti) in Tine Šket (Zasanjana 
tekunica, Barve). 

V 4. starostni kategoriji od 18 do 25 let 
sta sodelovala 2 avtorja s 17 fotografijami. 
1. nagrado si je po mmenju žirije prislužil 
Alen Ploj za fotograf ijo Mali polojnik, 2. 
nagrado pa Ana Krišelj za fotografijo Dvoj-
na vijačnica. 3. nagrada ni bila podeljena. 
Med izbrane so prišle še fotografije Alena 
Ploja (Zvečer in Potapljanje) ter Ane Krišelj 
(Symetrum pedemontanum, Ne pojej me, Iz 
stare obleke in Kam naprej).

Ajda Zupan: Poti. Prva nagrada v kategoriji od 10 do 14 let.
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Ela Zdešar: Veter. Druga nagrada v kategoriji od 10 do 14 let.

Gorazd Motnikar: Pozornost. Tretja nagrada v kategoriji od 10 do 14 let.
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Sandra Murgelj: Rogoz. Prva nagrada v kategoriji od 15 do 17 let.

Tina ©ket: Gledam te. Druga nagrada v kategoriji od 15 do 17 let.
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Tina ©ket: Ne zapusti me. Druga nagrada v kategoriji od 15 do 17 let.
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Vsem avtorjem iskreno čestitamo za sodelo-
vanje in se veselimo vaših novih prispevkov 
v naslednjem letu. Do tedaj pa obilo užitkov 
pri odkrivanju narave skozi objektiv!

Petra Draškovič

Alen Ploj: Mali polojnik. Prva nagrada v kategoriji 
od 18 do 25 let.

Levo: Ana Kriπelj: Dvojna vijaËnica. Druga nagrada 
v kategoriji od 18 do 25 let.
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Planet Merkur je najmanjši in Soncu naj-
bližji planet našega osončja. Od Sonca je 
oddaljen le 0,39 astronomske enote ali pri-
bližno 57,9 milijona kilometrov. Okoli Son-
ca potuje po orbiti, ki je najbolj ekscentrična 
med vsemi orbitami planetov našega oson-
čja. Znaša 0,21, kar pomeni, da je Merkur 
v periheliju, Soncu najbližji točki, od njega 
oddaljen 0,31 astronomske enote, v afeliju, 
točki, ko je od Sonca najbolj oddaljen, pa 
0,47 astronomske enote. Zaradi tako velike 
razlike v oddaljenosti prejema od Sonca ze-
lo različno količino energije, posledica česar 
so zelo velika nihanja temperature na nje-
govem površju. Temperatura površja niha 

od 85 kelvina do 700 kelvina, kar je izje-
mno. Za primerjavo povejmo, da je tališče 
svinca pri 600 kelvina. Zaradi tako velikih 
temperaturnih sprememb in skoraj popolne 
odsotnosti ozračja je planet Merkur verjetno 
zadnji kraj v našem osončju, kjer bi priča-
kovali, da bomo našli večje količine vode. 
Toda prav to so znanstveniki potrdili z naj-
novejšimi podatki z vesoljske sonde Messen-
ger. Rezultati so bili objavljeni v elektronski 
reviji Science Express 29. novembra leta 2012.

Če bolj natančno pogledamo, kako se okoli 
Sonca giblje Merkur, vendarle ugotovimo, 
da kljub vsemu ni tako nemogoče, da bi na 

Potrjen obstoj vode na Merkurju
Mirko Kokole

Slika 1:  
Karta Merkurjevega 
severnega teËaja, 
narejena z radijskim 
teleskopom v Arecibu. 
Rumena obmoËja imajo 
veliko odbojnost za 
radijske valove. 
Foto: National Astronomy 
and Ionosphere Center, 
Arecibo Observatory.
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njem lahko obstajala voda. Os vrtenja Mer-
kurja je skoraj popolnoma pravokotna na 
ravnino gibanja okoli Sonca. Zato je mo-
goče, da obstajajo na njegovem severnem in 
južnem tečaju območja, ki niso nikoli osve-
tljena in kjer je temperatura tako nizka, da 
obstaja na površju vodni led. Na podlagi te 
predpostavke so astronomi poskusili ugoto-
viti, kaj se nahaja na Merkurjevih tečajih. 
Najprej so uporabili metodo radijskega od-
meva. Ta deluje tako, da so proti Merkurju 
poslali močan curek radijskega sevanja in 
poslušali, kaj se od površja Merkurja odbi-
je nazaj. Ko so to prvič naredili leta 1991, 
so prišli do rezultata, da je na Merkurjevem 
severnem tečaju odbojnost radijskih valov 
izjemno velika, kar bi lahko kazalo na pri-
sotnost vodnega ledu. Kasneje so opravili 
podoben poskus z veliko anteno v Arecibu. 
Z njo so naredili radarsko sliko Merkur-
jevega severnega tečaja (slika 1). Ugotovili 
so, da so tam strukture, ki močno odbijajo 

radijske valove in 
imajo vel ikost i, 
primerljive z ve-
likostmi krater-
jev. Ker so proti 
Merkurju oddali 
polarizirane ra-

dijske valove, se pravi tako elektromagnetno 
valovanje, ki ima natančno določeno smer 
vektorja električnega polja, so lahko opa-
zovali tudi, kakšna je polarizacija odbitega 
valovanja. Ugotovili so, da je odbito valo-
vanje močno depolarizirano, kar je značilno 
za odboj od vodnega ledu. Tako je postala 
predpostavka o obstoju vode na Merkurju 
vedno bolj trdna in ko so prvič prekrili sli-
ko, narejeno z radijskim teleskopom, s sliko 
z nove vesoljske sonde Messenger, so ugoto-
vili, da se strukture, ki so jih posneli z ra-
dijskim teleskopom, dobro ujemajo s kraterji 
(slika 2). A to še ni bilo dovolj, da bi lahko 
zagotovo trdili, da je tam vodni led. Dvodi-
menzionalne slike namreč ne dajo zadostnih 
informacij, da bi lahko zagotovo trdili, da 
so kraterji dovolj globoki, da v njih Sonce 
nikoli ne posije. Na te podatke smo mora-
li počakati vse do sedaj, ko so znanstveniki 
preučili podatke, ki jih je z vesoljske son-

Slika 2: Prekriti sliki 
Merkurjevega severnega 
pola. Prva je bila 
narejena z Zemlje z 
radijskim teleskopom 
v Arecibu, drugo pa je 
posnela vesoljska sonda 
Messenger. Vidimo, 
da se obmoËja velike 
odobojnosti za radijske 
valove dobro ujemajo s 
globokimi kraterji. 
Foto: NASA/Johns Hopkins 
University Applied Physics 
Laboratory/Carnegie Institu-
tion of Washington/National 
Astronomy and Ionosphere 
Center, Arecibo Observatory.
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de Messenger poslal laserski višinomer. Ta 
instrument pošilja kratke pulze infrardeče 
svetlobe proti površju Merkurja in meri, 
koliko časa potrebujejo, da pridejo nazaj do 
merilnika. Tako počasi sestavijo natančno 
tridimenzionalno podobo Merkurjevega po-
vršja.
Sedaj, ko imamo tako sliko, lahko povemo, 
da se območja z veliko radijsko odbojnostjo 
natanko ujemajo z globokimi kraterji na 
Merkurjevem severnem polu (slika 2). Tudi 
raziskava, ki je uporabila podatke o tridi-
menzionalni obliki Merkurjevega površja, je 
pokazala, da lahko v teh kraterjih resnično 
obstajajo temperature, ki so dovolj nizke, da 
na površju obstane vodni led (slika 3).
Tretjo potrditev za obstoj vodnega ledu je 
prinesel še en instrument, ki ga nosi ve-
soljska sonda Messenger. Ta instrument je 
nevtronski spektrometer, ki zaznava tok 
nevtronov, izhajajočih iz Merkurjeve skorje. 
Nevtroni v Merkurjevi skorji nastajajo za-
radi jedrskih reakcij in trkov s kozmičnimi 
žarki. Ob nastanku imajo razmeroma veli-
ko hitrost oziroma energijo, ko pa se počasi 
premikajo proti površju, energijo izgubljajo. 
Koliko energije izgubijo, je odvisno od tega, 
skozi kakšen material so morali prepotovati. 
Če so šli skozi silikatne kamnine, izgubijo 
manj energije, kot če potujejo skozi snov, ki 
vsebuje veliko vodikovih atomov, na primer 
voda. Če torej lahko izmerimo, kako hitri 
nevtroni izvirajo iz določenega dela površja, 
lahko sklepamo, kakšna je sestava površja. 
Rezultati, do katerih so prišli znanstveniki s 

preučevanjem podatkov, ki so jih pri-
dobili s nevtronskim spektrometrom, 
so pokazali, da imajo nevtroni, ki iz-

virajo iz območja blizu Merkurjevega tečaja, 
manjšo energijo kot nevtroni, ki izvirajo iz 
površja ob ekvatorju. Zmanjšanje energije 
nevtronov se tudi dobro ujema s modelskim 
izračunom za vodni led. Tako smo prišli 
do tretje potrditve o obstoju vodnega ledu. 
Sedaj lahko zagotovo trdimo, da tam vodni 
led obstaja. Verjetnost, da bi obstajala ka-
kšna druga snov, ki bi bila tako podobna 
ledu, da bi prevarala vse tri metode, je zelo 
majhna.
Na podlagi teh novih dognanj o resničnem 
obstoju vodnega ledu se lahko vprašamo, 
koliko je tega ledu. Morda zelo malo, ta-
ko kot na Luni. A dosedanji rezultati ka-
žejo drugače. Merkurjev severni tečaj naj bi 
namreč vseboval več milijard ton vodnega 
ledu, ki se nahaja nekaj deset centimetrov 
pod površjem in katerega plast je debela več 
deset centimetrov, kar je zelo veliko.
Kot je značilno za vsa pomembna znanstve-
na odkritja, je tudi to odkritje prineslo no-
va vprašanja. Vodni led na Merkurju se ne 
nahaja čisto na površju, ampak je prekrit z 
nekaj centimetrov debelo plastjo snovi, ka-
tere sestave še ne moremo ugotoviti. Vemo, 
da ni prah iz silikatnih kamenin, saj bi bila 
sicer odbojnost v infrardeči svetlobi, ki jo 
prav tako meri laserski višinomer, drugačna 
kot izmerjena. Po infrardeči odbojnosti snov 
spominja na mešanico, bogato z ogljikovodi-
ki. Kako so ti tja prišli in kakšna je njihova 
sestava, pa je za zdaj še neznanka. Velika 
verjetnost je, da so na Merkurjevo površje 

Slika 3: Model temperatur na Merkurjevem 
severnem teËaju, ki so ga izraËunali na Kalifornijski 
univerzi v Los Angelesu (UCLA). Modra barva 
predstavlja nizke temperature in rdeËa visoke 
temperature. Pri izraËunu modela so uporabili 
podatke, ki jih je izmeril laserski višinomer na 
vesoljski sondi Messenger. Foto: NASA/UCLA/
JHUAPL/Carnegie Institution of Washington.
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prišli tako kot vodni led, ob trkih ledenih 
kometov.  
Novi rezultati, ki jih je prispevala sonda 
Messenger, niso pomembni le za poznavanje 
Merkurjevega površja, ampak so pomemb-

ni za razumevanje nastanka vseh zemeljskih 
planetov in procesov, iz katerih je nastala 
voda in se tam obdržala. In kot vemo, je 
voda eden od ključnih elementov za nasta-
nek življenja. 

Nebo v decembru.
Datum: 15. 12. 2012.
»as: 22:00.
Kraj: Ljubljana.

Popravki.
· V prejšnji, 3. številki Proteusa je v prispevku Mirka Kokoleta Jupiter in Luna skupaj prišlo 
do nekaj neljubih napak. Povprečna gostota Jupitra je seveda 1326 kg/m3, Sonca 1411 kg/
m3 in vode 1000 kg/m3. Za primerjavo, povprečna gostota Zemlje je 5515 kg/m3.
· V prispevku Janeza Strnada Nobelova nagrada iz fizike za leto 2012 bi se priimek enega 
od nobelovcev moral glasiti Wineland.
Bralkam in bralcem se za napake iskreno opravičujemo.
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Editorial
Tomaž Sajovic

100 Years since one of the most important 
Milestones in Geology
Alfred Wegener and the Birth of the Continental Drift 
Theory
Miha Jeršek
Alfred Lothar Wegener (1880–1930) was one of the 
most prominent researchers of the North Pole, especial-
ly Greenland. As a scientist-meteorologist he studied ice 
sheets, conducted precise measurements, and was also 
the first to use meteorological air balloons to collect da-
ta witnessing climate change. He returned to Greenland 
in four scientific expeditions and his last expedition was 
also his fatal one. Had he survived, he might have lived 
to see his continental drift theory or the plate tectonics 
theory, for which he gathered evidence also during his 
expeditions to Greenland, become universally accepted.

Student expedition Costa Rica 2012
In the Salty Mud of the Sweet Gulf
Ana Fortič and Jasna Mladenovič
Mangroves are coastline forests formed in the shelter 
of estuaries and along river banks of lagoons in tropical 
and subtropical regions of our planet. The appearance of 
the mangrove forest is most prominently distinguished 
by unusual, shallow, far- and wide spread roots that are 
the most visible at low tide and that can be almost enti-
rely covered with water at high tide. Their main task is 
to exchange gases, support the trees in the muddy, salty 
soil and obtain the necessary nutrients. The term man-
grove, however, does not describe only trees and shrubs 
that developed these adaptations, but also the entire 
ecosystem. Mangroves are one of the most productive 
terrestrial ecosystems. They are a true gem, not only 
because of their unique adaptations to the changeable 
conditions, but also for the significant role they play in 
the environment. Mangroves protect the coast against 
erosion due to wind, waves and water currents, and pro-
tect coral reefs. They act as a buffer zone between land 
and the sea and protect wider regions against f loods. 
They can absorb large quantities of pollutants and heavy 
metals, thus reducing the burden on the sea and making 
the air cleaner. Water in mangrove areas is shallow and 
warm and its current slow; the fallen-off leaves make 
it nutrient rich and thus an ideal environment for the 
growth of sea algae and for spawning of fish.

Mineralogy
Ref lections from Leva (Part 2)
Mirjan Žorž, Viljem Podgoršek, Franc Golob, Igor 
Dolinar and Miha Jeršek
The article describes minerals discovered at the time 
when the Leva quarry in the southeastern part of the 
Pohorje mountains near Koritno, was still active. The 
eastern wall of the quarry was uncovered by the Oplot-
nica river, while the southern wall was discovered dur-
ing the excavation of slate. In both parts of the quarry 
there were fissures where the minerals that are consid-
ered members of Alpine paragenesis crystallized. The 
authors classif ied the minerals into groups of ore-, 
silicate-, zeolite- and accompanying minerals, and de-

scribed their crystal morphologies and formations.
This locality was hiding the most beautiful amethyst 
and epidote crystals found in Slovenia so far. Amethyst 
crystals here can grow up to 7 cm long and are distinct-
ly purple in colour. The epidote occurs in needle- and 
fan-shaped yellow-green crystals that grow up to 10 mm 
long. In the quarry, there were adularia crystals twinned 
according to the Manebach and Baveno laws, which is a 
novelty in Slovenia. A special feature of the locality are 
natrolite, chabasite and stilbite crystals that belong to 
the zeolite mineral group. Stilbite has been unknown in 
Slovenia so far, so this is its f irst locality and the first 
article in which it has been described.

Chemistry
Sending Messages to Cells.
Nobel Prize for Chemistry 2012 for Discovery 
of G-Protein-Coupled Receptors
Radovan Komel
Robert J. Lefkowitz and Brian K. Kobilka won this 
year’s Nobel Prize in Chemistry for the discoveries that 
reveal the working of G-protein-coupled receptors and 
in turn transmission of messages. Thanks to them we 
now know that most physiological processes in our or-
ganism depend on G-protein-coupled receptors. With 
almost half of pharmaceutical drugs working at the level 
of these receptors it is clear that these findings form the 
basis for the major part of modern medicine.

Physics
Solar Energy from Satellites
Janez Strnad
As of today, we cannot use solar energy from satellites, 
but scientists have already looked into ways of how it 
could be exploited. In the second half of the 20th cen-
tury people became aware that they were running out 
of fuels and that increasing energy demand could not 
be satisf ied from one source alone. Saving energy and 
generating energy from renewable sources on Earth will 
have to be supplemented with other resources. Hence 
the idea of solar energy that would be transmitted to 
Earth from man-made satellites. To start with, some in-
dustrial companies and state institutions, including NA-
SA, looked into the possibility. Nowadays, interest for 
solar energy from satellites has spread throughout the 
world and tens of millions of dollars have already been 
spent on research.

In memoriam
In memory of Dr. Jan Carnelutti
Matija Gogala

Nature photography
Results of the Nature Photography Competition 2012
Petra Draškovič

Our sky
Presence of Water on Mercury Confirmed
Mirko Kokole 
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Vabimo vas, da s Prirodoslovnim društvom Slovenije obiščete manj znane kotičke Slovenije 
in sosednjih držav, kjer se skrivajo naravne lepote in zanimivosti, ki so večinoma nepoznane, 
vsekakor pa za ljubitelje narave vredne pozornosti.
Program enodnevnih in večdnevnih ekskurzij je objavljen na spletni strani društva  
www.proteus.si, na vašo željo pa vam lahko pošljemo tudi katalog za leto 2013. 
Nekaj zanimivejših programov:

München  
(9. – 10. 3. 
2013) – mu-
zej Mensch 
und Natur, 
Botanični vrt, 
Geološki in 
paleontološki 
muzej.

Toskana 
(27. 4. – 2. 5. 2013) – kamnolom marmorja 
v Carrari, rudnik San Silvestro, fumarole 
v Monterotondu, mesta in etruščanske 
grobnice na tufu, termalni izviri Saturnia.

Deželni naravni park Lessinia  
(24. – 26. 5. 2013) - ogled rudniških rovov 
in nahajališča fosilov v Bolci nad Verono, 
Geopaleontološki muzej v Camposilvanu, 
Dolina sfing, Naravoslovni muzej v Veroni, 
Giazza, soteska Montagna spaccata.

Zakladi avstrijskih Alp  
(15. – 16. 6. 2013) - Ledena jama pri Werfnu, 
grad Hohenwerfen (sokolarjenje) in soteska 
Lichtensteinklamm, slapovi Krimml in 
informacijsko središče parka Visoke Ture v 
Mittersillu.

Severovzhodna Srbija 
(22. – 26. 6. 2013) arheološki nahajališči 
Viminatium in Lepenski vir, rezervat Mali 
Štrbac nad sotesko Djerdap, soteska reke 
Vratne, rimska palača Felix Romuliana, 
Deliblatska peščara, mokrišče Carska bara, 
slanišče Slano Kopovo.

Albanija 
(4. – 20. 8. 2013) – ogled Unescove kulturne 
dediščine (Berat, Gjirokastër, Butrint), laguni 
Karavasta in Lezhe, mesto Skhoder (Skadar), 
dolina Teth v albanskih Alpah.

Več informacij na telefonski številki  
01/252-19-14 ali po elektronski pošti 
prirodoslovno.drustvo@gmail.com.

Naravoslovne ekskurzije in potovanja
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■  100 let od enega najveËjih mejnikov v geologiji

Alfred Wegener in rojstvo teorije o 
potovanju celin
Alfred Lothar Wegener (1880–1930) je eden izmed 
najpomembnejših raziskovalcev severnega tečaja, posebej 
Grenlandije. Kot znanstvenik meteorolog je spremljal ledene 
površine, jih podrobno meril ter bil prvi, ki je z zračnimi 
meteorološkimi baloni zbiral ustrezne podatke, ki pričajo o 
podnebnih spremembah. Na Grenlandijo se je vrnil v štirih 
znanstvenih odpravah, zadnja je bila zanj tudi usodna. Če bi jo 
preživel, bi morda dočakal, da njegova teorija o potovanju celin 
oziroma teorija o tektoniki plošč, za katero je dokaze zbral tudi 
na odpravah na Grenlandijo, postane splošno priznana. 
  

■  Kemija

Posredovanje sporočil celicam. 
Nobelova nagrada za kemijo za leto 2012 za odkritje z 
G-proteini sklopljenih receptorjev
Robert J. Lefkowitz in Brian K. Kobilka sta prejela letošnjo 
Nobelovo nagrado za kemijo zaradi odkritja načina delovanja z 
G-proteini sklopljenih receptorjev in s tem prenosa molekulskih 
sporočil. Po njuni zaslugi vemo, da je večina fizioloških procesov 
v našem organizmu odvisnih od z G-proteini sklopljenih 
receptorjev. Na teh spoznanjih temelji tudi velik del sodobne 
medicine, saj skoraj polovica zdravil deluje na ravni omenjenih 
receptorjev. 

Človek je neločljivi del vsega živega in neživega v svetu. 
V njem so ljudje, v njem so rastline, v njem so živali,
v njem so kamnine, že od nekdaj ...
In on sam bo v vsem živem in neživem do konca sveta ...
Zato bi človek moral biti skrbnik vsega živega in neživega v svetu.
Srečno novo leto 2013.
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