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Povzetek 
 
Tular je naravna jama v Kranju, v Katastru jam Jamarske zveze Slovenije registrirana pod št. 
369, klasična lokaliteta podvrste endemičnega jamskega hrošča. Med 2. vojno je bila 
delno obzidana v protiletalsko zaklonišče. 
 
Jamski laboratorij Tular je l. 1960 osnoval in vodil j a m s k i  b i o l o g  Marko Aljančič 
(1933–2007), načrt zanj je razvil v svoji diplomski nalogi. Tular deluje že 55 let in je edini 
tovrstni laboratorij v Sloveniji, poleg Podzemeljskega laboratorija v Moulisu v francoskih 
Pirenejih pa tudi edini kraj, kjer se človeške ribice uspešno razmnožujejo izven svojega 
naravnega habitata. 
 
V laboratoriju preučujemo ekologijo in vedenje človeške ribice, s posebnim poudarkom na 
njihovem varstvu. Na terenu, v naravnem okolju, zbiramo podatke o razširjenosti vrste, 
opazujemo njihovo vedenje, predvsem pa spremljamo ogroženost habitata človeške ribice. 
Opazovanja izvajamo na način, ki živali ne vznemiri ali poškoduje. 
 
Pomemben  del  aktivnosti  laboratorija  je  usmerjen  v  ozaveščanje  javnosti, predvsem 
šolske mladine, ter verodostojno promocijo človeške ribice kot enega najpomembnejših 
simbolov kraške narave, tako doma kot po svetu. 
 
Od l. 2007 laboratorij vodi Gregor Aljančič. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Marko Aljančič (1933–2007) 

http://www.tular.si/
http://twitter.com/tularcavelab
http://www.facebook.com/TularCaveLaboratory
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DRUŠTVO ZA JAMSKO BIOLOGIJO 
 

Društvo za jamsko biologijo je bilo ustanovljeno l. 2002. Glavna naloga je skrb za delovanje 
in razvoj Jamskega laboratorija Tular, ki je organiziran kot stalna komisija društva. Društvo vodi 
Gregor Aljančič. 
 
 
 
Namen in cilji društva: 
 

1.  preučevanje biologije človeške  ribice  v umetnem  (Jamski  laboratorij Tular) in naravnem 
okolju; 
2.  skrb za ohranjanje človeške ribice in njenega naravnega okolja; 
3.  skrb za ohranjanje naravnih jam in z njimi povezanega okolja; 
4.  odkrivanje, raziskovanje in dokumentiranje jam in jamskih sifonov; 
5.  sledenje   smernicam   razvoja   na   področju   speleobiologije,   varstva   narave, 
ekologije, speleologije in jamarstva; 
6.  organiziranje ogledov in raziskovanja tujih jam in njihove favne; 
7.  zalaganje  in  izdajanje  publikacij  s  področja  speleobiologije,  varstva  narave, 
ekologije, speleologije in jamarstva. 
 

Člani društva strokovno, na neprofitni način, samostojno ali v sodelovanju z zunanjimi 
sodelavci, spoznavajo, preučujejo, dokumentirajo in popularizirajo jamske in druge živali v 
jamah in podobnih habitatih doma in v tujini. Člani spremljajo in opozarjajo na 
naravovarstveno problematiko v jamah in drugih ogroženih biotopih. Člani  se  udelužijejo  
formalnih  in  neformalnih  srečanj  s  sorodno  strokovno  ali poljudno dejavnostjo. 
 
 
 
Osnovni podatki društva 
 
DRUŠTVO ZA JAMSKO BIOLOGIJO 
Oldhamska c. 8a 
4000 Kranj 
 
I-naslov:       www.tular.si  
e-naslov:  info@tular.si 
mob. tel.:      031/ 804 163 
 
Matična številka: 1690850 
Davčna številka: 11435747 
Št. transakcijskega računa: SI56 070000000821486, Gorenjska banka, d. d., Kranj 
Pooblaščena oseba: Gregor Aljančič 

http://www.tular.si/
http://twitter.com/tularcavelab
http://www.facebook.com/TularCaveLaboratory
http://www.tular.si/
mailto:info@tular.si
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ZGODOVINSKI PREGLED JAMSKIH LABORATORIJEV 
 

Skoraj  vse,  kar  danes  vemo  o  življenju   človeške  ribice,  so  odkrili  v laboratorijih, 
daleč stran od njihovega naravnega okolja, ki je človeku le delno dostopen. 
 

Prvi pravi podzemeljski laboratorij, Laboratoire des Catacombes, je l. 1897 osnoval 
Armand Virè v podzemeljskih galerijah Pariza. Delo je l. 1910 uničila velika poplava. Nekoliko 
kasneje je Henri Gadeau de Kerville uredil laboratorij za eksperimentalno  speleobiologijo  v  
naravni  jami  v  Saint-Paêru.  V  letih  pred  1. svetovno vojno sta Paul Kammerer in Franc 
Megušar človeške ribice opazovala v opuščeni podzemeljski cisterni na dunajskem Pratru. 
 

L. 1928 je Zoološki inštitut ljubljanske univerze, na pobudo prof. dr. Albina Seliškarja, 
ustanovil naš prvi jamski laboratorij v Podpeški jami, l. 1931 pa je Ivan Perko v Postojnski jami 
postavil moderno biospeleološko postajo. Po vojni je pod Seliškarjevim vodstvom delovala do 
l. 1960, ko je bila v največji meri opuščena, l. 2002 pa je Postojnska jama na pobudo Slavka 
Polaka laboratorij obnovila (Vivarij Proteus) in obiskovalcem predstavila človeške ribice, za 
živali bolj prijazno, po izkušnjah iz Tularja. 
 

L. 1948 je prof. dr. Albert Vandel zgradil sodoben podzemeljski laboratorij v Moulisu in 
l. 1958 opisal razmnoževanje človeške ribice z jajci. V začetku šestdesetih jih je v kleti 
Zoološkega inštituta v Münchnu opazoval Wolfgang Briegleb in zabeležil proteusov 
embrionalni razvoj. 
 

L. 1960 je Marko Aljančič uredil speleobiološki laboratorij v jami Tular v Kranju. Oddelek za 
biologijo Biotehniške fakultete jih je gojil v vivariju na Filozofski fakulteti, od l. 1995 pa v 
jamskem laboratoriju v Biološkem središču (Borut Žener, dr. Rudolf Ocepek, Emerik Mezgolitz, 
prof. dr. Boris Sket, prof. dr. Boris Bulog). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2: Z obiska francoskih biologov v Tularju l. 1965 (z leve): 
             prof. dr. R. Husson, akad. A. Vandel in prof. dr. R. Ginet. Foto: M. Aljančič. 

http://www.tular.si/
http://twitter.com/tularcavelab
http://www.facebook.com/TularCaveLaboratory


 55 let raziskovanja in varstva človeške ribice v Jamskem laboratoriju Tular (1960–2015) 

www.tular.si             twitter.com/tularcavelab              www.facebook.com/TularCaveLaboratory  5 

 

 

 
 
JAMA TULAR 
 

Tular je naravna jama, ki je nastala v pleistocenski labori reke Save pod Stražiščem   v  
Kranju.  Dolbe  jo  droben  potoček,  ki  zbira  vode  z  južnih  pobočij Šmarjetne gore. 
Podobne kraške pojave najdemo tudi po bližnji okolici, najlepše pa ob robu konglomeratnih 
teras zavarovanega naravnega parka Udin boršt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3: Jama Tular v Kranju. Slika 4: Redko okrasje: sigaste ponvice. 
(Geodetski inštitut Slovenije). Foto: G. Aljančič. 
 

Tular je prvi opisal že Janez V. Valvasor v Slavi Vojvodine Kranjske (1689). Jama je 
naravovarstveno pomembna kot klasična lokaliteta jamskega hrošča Anophthalmus miklitzi 
staudacheri MÜLLER. V potoku, ki teče iz jame Tular, pa živi slepa jamska postranica Niphargus 
ilidžensis slovenicus KARAMAN, opisana v blžnjm Stražišču. V Katastru jam Jamarske zveze 
Slovenije je registrirana pod katastrsko številko 369 (Egon Pretner, 1934). 
 

L. 1944 so Nemci Tular preuredili v protiletalsko zaklonišče bližnje tovarne (današnja Iskra 
Emeco) in pri tem uničili večji del vhodne dvorane. Po vojni je bilo zaklonišče zapuščeno in 
polno smeti, do ureditve jamskega laboratorija l. 1960. 
 
 
 

 
 

Slika 5: Načrt laboratorija z ohranjenim naravnim delom (M. Aljančič, 1960; G. Aljančič, 2002). 

http://www.tular.si/
http://twitter.com/tularcavelab
http://www.facebook.com/TularCaveLaboratory
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JAMSKI LABORATORIJ TULAR 
 

V okviru projekta Biologija in ekologija jamskih živali  (vodja je bil prof. dr. Janez 
Matjašič) je l. 1960 Marko Aljančič v opuščenem zaklonišču v jami Tular v Kranju uredil 
speleobiološki laboratorij in ga ob podpori prof. dr. Huberta Pehanija (Biološki inštitut 
Medicinske fakultete) ter s pomočjo kranjskih podjetij (Gorenjske elektrarne, tovarna Iskra) in 
občine Kranj opremil za ekološke in etološke poskuse. Načrt za laboratorij je razvil v svoji 
diplomski nalogi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sliki 6 in 7: Zapuščeno zaklonišče pred in po ureditvi jamskega laboratorija. Foto: M. in G. Aljančič. 
 

Prva naselitev l. 1960 je propadla zaradi okužbe s krvnimi paraziti, uspela je šele druga, l. 
1963. Od takrat uspešno gojimo kolonijo človeških ribic (Proteus anguinus anguinus) iz 
Planinske jame. Dovoljenje za odvzem iz narave nam je pri takratnem Republiškem 
sekretariatu za kulturo posredoval akademik Jovan Hadži. Preostali osebki, najdenih v 
poznejših letih ob povodnjih na različnih lokalitetah, kjer živali ni bilo mogoče vrniti v naravo, 
gojimo ločeno, v azilu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 8: Urejanje gojitvenega bazena. Slika 9: Laboratorijske mize z akvariji. 
                 Foto: F. Cimerman.                    Foto: M. Aljančič. 
 

Človeške ribice gojimo v popolni temi, v velikih bazenih, kjer jim zagotavljamo naravnemu 
okolju podobne razmere. Dotedanje izkušnje iz gojitev so bile razmeroma skromne in jih je bilo 
večinoma treba spoznati na novo. Obdržala se je šele druga kolonija l. 1963, od takrat jih je 
večina še vedno živih! Verjetno so te živali stare vsaj 70 let (glede na njihovo velikost, ob 
odlovu stare vsaj 20). Kako dolgo pravzaprav živijo  človeške ribice, danes še ne vemo 
natanko; najbrž  v ujetništvu dočakajo do 100 let. Tako imamo v Tularju izjemno priložnost, 
da lahko spremljamo posamezne osebke skozi več desetletij dolgo obdobje. 

http://www.tular.si/
http://twitter.com/tularcavelab
http://www.facebook.com/TularCaveLaboratory
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Slika 10: Laboratorijska dvorana. Foto: G. Aljančič. Slika 11: Gojitveni bazen. Foto: G. Aljančič. 

Od l. 2002 je v laboratoriju tudi 7 črnih človeških ribic (Proteus anguinus parkelj), ki smo jih 
na podlagi dovoljenja Ministrstva za okolje in prostor, izdanega 15. 11. 2001 (opr. št. 35701-
40/01), odlovili v Jelševniku pri Črnomlju. 

 
 
 

NAMEN IN CILJI 
 
Zaradi težkega in omejenega dostopa do jamskega habitata si speleobiologijo 

le težko predstavljamo brez ustreznega laboratorijskega raziskovanja. 
 
V  Jamskem  laboratoriju  Tular  preučujemo  ekologijo  in  etologijo  človeške ribice, s 

posebnim poudarkom na njihovem razmnoževanju. Opazovanja izvajamo na način, ki živali ne 
vznemiri ali poškoduje. Na terenu, v naravnem okolju, opazujemo njihovo vedenje, zbiramo 
podatke o razširjenosti vrste in dokumentiramo nova nahajališča, predvsem pa spremljamo 
ogroženost habitata človeške ribice. Velik trud vlagamo v študij zgodovine raziskovanja 
človeške ribice. Zbrana literatura predstavlja eno najobsežnejših knjižnic o tej živalski vrsti.

 
Pomemben del aktivnosti laboratorija je usmerjen v ozaveščanje javnosti in promocijo 

človeške ribice kot enega najpomembnejših simbolov svetovne naravne dediščine ter 
raznovrstnosti jamskega živalstva. 

 
 

Ravnanje z živalmi 
Osnovno vodilo Jamskega laboratorija Tular je človeškim ribicam zagotoviti ugodno okolje, 

podobno naravnemu. Preučujemo jih le z opazovanjem, poizkuse pa načrtujemo in izvajamo na 
način, ki živali ne vznemirja ali poškoduje. 

Sliki 12 in 13: Bela (Proteus anguinus anguinus) in črna človeška ribica (Proteus anguinus parkelj). Foto: G. Aljančič. 

http://www.tular.si/
http://twitter.com/tularcavelab
http://www.facebook.com/TularCaveLaboratory


 55 let raziskovanja in varstva človeške ribice v Jamskem laboratoriju Tular (1960–2015)

www.tular.si             twitter.com/tularcavelab              www.facebook.com/TularCaveLaboratory  8

Njihovo vedênje spremljamo z infrardečo video kamero. Dobra fiziološka kondicija  
človeških  ribic  in  ugodne  razmere  v  Tularju  pa  se  najlepše  kažejo  v njihovem uspešnem 
razmnoževanju. 

 
Bivalne razmere temeljijo na izkušnjah in znanju, ki smo ju pridobili v 55 letih gojitve 

človeške ribice v Tularju. So v skladu z Odredbo o bivalnih razmerah in oskrbi živali prosto 
živečih vrst v ujetništvu (Uradni list RS, št. 90/01), ter ustrezajo v tej odredbi predpisanim 
minimalnim pogojem za zagotovitev ustreznih bivalnih razmer in ustrezne nege pri 
zadrževanju človeške ribice ujetništvu, ki smo jih l. 1997 sestavili v sodelovanju z Agencijo RS 
za okolje. L. 2002 smo v sodelovanju s Slavkom Polakom tudi v Postojnski jami uredili človeškim 
ribicam bolj prijazno gojitev in prikazovanje javnosti. Izboljšanje razmer je l. 2013 pripeljalo k 
prvemu odlaganju jajčec v Postojnski jami po l. 1875. 

 
 
 

Izvajanje zastavljenih nalog 
Jamski laboratorij Tular si je svoje naloge razdelil na 5 področij: 
1. Laboratorijsko delo, 
2. Terensko delo, 
3. Ozaveščanje javnosti o ogroženosti človeške ribice, 
4. Mednarodno sodelovanje ter mreženje med NVO in javnimi raziskovalnimi inštitucijami, 
5. Arhivsko delo in knjižnica. 

 
 

1. LABORATORIJSKO DELO 
 
Zgodnje raziskave človeške ribice v Tularju so se ukvarjale s takrat aktualnimi vprašanji 

metamorfoze in z njo povezano neotenijo (poizkusi vzbujanja preobrazbe z različnimi zunanjimi 
faktorji: hrana, temperatura, svetloba; primerjalno tudi na ličinkah močerada). Sledila so 
opazovanja vedenja ob hranjenju, zaznavanje svetlobe, teritorijalnost in vasovanje, od samega 
začetka pa je bilo veliko pričakovanje usmerjeno v skrivnostno razmnoževanje človeške ribice, 
ki pa ga dolgo časa nismo zabeležili. 

 
Od l. 1993 spremljamo razmnoževanje človeških ribic, predvsem vedenje samice med 

odlaganjem jajc ter odnos ostalih osebkov do jajc. Vzporedno spremljamo embrionalni in 
postembrionalni razvoj zaroda. Ugotovitve razkrivajo del širšega vprašanja razmnoževanja 
človeških ribic, ki je v naravnem okolju še skoraj neznano. To raziskavo zaradi dolgih 
reprodukcijskih ciklov izvajamo že 17 let, od l. 1998. Do sedaj smo zbrali nad 4000 ur IR 
video dokumentacije, ki hkrati predstavlja najobsežnejši video zapis o tej ogroženi živali. 

       

Sliki 14 in 15: Rojstvo človeške ribice: trenutek, ko se ličinka osvobodi jajčnih ovojev. Foto: G. Aljančič. 

http://www.tular.si/
http://twitter.com/tularcavelab
http://www.facebook.com/TularCaveLaboratory
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Od l. 2002 v laboratoriju opazujemo tudi izjemno redke črne človeške ribice, pri katerih 
nas posebej zanimajo vedenjske in ekološke razlike v primerjavi z belo podvrsto. 

V Tularju poskušamo poiskati odgovore tudi na nekatera druga vprašanja iz življenja  
človeških ribic, predvsem o tem, kako si lovi hrano, kako te živali med seboj komunicirajo, 
kako zaznavajo svojo okolico, pa tudi, kako se upirajo poplavam ter kakšna je njihova usoda, ko 
jih odplakne na površje – skratka, kako so se prilagodile na svoje jamsko okolje. 

 
 
 
 
 
 

Slike 16: Analiza rabe prostora v laboratorijskem bazenu (Aljančič & Năpăruş, 2009). 

Na ta zanimiva vprašanja iščemo odgovore v laboratoriju, dopolnjujemo pa jih z 
opazovanjem v naravi. Mnoga od teh spoznanj so ključna za učinkovito varstvo in ohranitev te 
ogrožene živalske vrste. Nenazadnje, že sama gojitev je 55 let dolg eksperiment! 

 
Slike 17 do 19: Človeška ribica lovi jamsko kozico (v sodelovanju z J. Jugovicem, 2009–2010). 

Virtualni laboratorij 
Opazovanje človeških ribic, kot osnovno metodo študija njihovega vedenja, fiziologije in 

ekologije, smo nekdaj izvajali ob šibki rdeči svetlobi. Od l. 1998, kot prvi pri nas, uporabljamo 
infrardečo svetlobo, ki za živali ni moteča, njihovo vedenje pa dokumentiramo z infrardečo 
video kamero oz. jih opazujemo z infrardečimi očali. L. 2013 je to metodo prevzela tudi 
Postonska jama. 

 

                      
Sliki 20 in 21: Virtualni laboratorij: trenutek, ko človeška ribica odlaga jajčeca (L: bela, D: črna človeška ribica).  

             IR Video & foto: G. Aljančič 

http://www.tular.si/
http://twitter.com/tularcavelab
http://www.facebook.com/TularCaveLaboratory
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Za nadalnj i  razvoj  metode opazovanja z  visoko ločljivostnim digitalnim video 
sistemom smo prejeli mednarodno naravovarstveno nagrado EuroSpeleo Label 2011 
(Evropska komisija za varstvo jam, Evropska jamarska federacija). Ta metoda je temelj našega 
študija vedenja človeške ribice, hkrati  pa  predstavlja tudi inovativni komunikacijski kanal na 
področju vzgoje in izobraževanja o ogroženosti človeške ribice – preko internetne povezave to 
občutljivo žival virtualno pripeljemo v šolsko predavalnico. 

Jamski laboratorij Tular je član konzorcija LifeWatch-SI, ki si prizadeva zagotoviti 
dolgoročna sistematična opazovanja okolja, izgradnjo in izpopoljnjevanje raziskovalne 
infrastrukture za ugotavljanje posledic spreminjanja okolja ter razvijanje inovativnih rešitev, 
konceptov ter tehnologij, ki so preko svetovnega spletnega omrežja širši zainteresirani javnosti. 

2. TERENSKO DELO 
Ekološka in vedenjska opazovanja človeške ribice v naravi so osnova delu v laboratoriju.  

Tako  je  M.  Aljančič  ugotavljal  nekatere  okoljske  parametre podzemeljskih vodâ, največ 
pozornosti pa je usmeril zbiranju podatkov o razširjenosti človeške ribice. Nekatere lokalitete 
smo odkrili na novo, veliko podatkov zbrali med domačini, številne pa so bile razkrite v 
pozabljene stari literaturi. 

 
Sliki 22 in 23: Opazovanje človeških ribic v njenem težko dostopnem jamskem habitatu. Foto: G. in M. Aljančič. 
 
Na sledi okoljske DNK človeške ribice 

Poznavanje razširjenosti človeške ribice je osnova učinkovitim praktičnim varstvenim 
ukrepom za ohranjanje človeške ribice. Ker je njen življenjski prostor človeku skoraj nedostopen, 
jo po 250 letih iskanja poznamo le iz okrog 300 jam in kraških izvirov vzdolž Dinarskega krasa.
Jamski laboratorij Tular razvija inovativno »forenzično« metodo zaznavanja sledov okoljske DNK 
človeške ribice v podzemni vodi (ključna strokovnjaka Špela Gorički in David Stanković). To 
neinvazivno metodo smo uspešno preizkusili pri ugotavljanju razširjenosti človeške ribice vzdolž 
Dinarskega krasa (njene sledove smo našli tudi v Črni gori, kjer človeška ribica še ni bila odkrita), 
v Sloveniji pa smo podvojili število lokalitet izjemno redke in ogrožene črne človeške ribice.   

Sliki 24 in 25: Zbiranje vzorcev podzemne vode (levo) ter laboratorijska analiza eDNA (desno). Foto: G. Aljančič. 
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Metoda zaznavanja okoljske DNK je pomemben korak, ki bo prispeval k nujni vzpostavitvi 
monitoringa človeške ribice, in zagnal spremljanje stanja njene dejanske razširjenosti in 
ohranjenosti v naravi. 
 
Človeška ribica in poplave 

Da visoke vode občasno vržejo na površje tudi človeške ribice, so vedeli že prvi 
raziskovalci. Manj je znano, kakšna je usoda teh, v veliki meri za podzemlje izgubljenih živali. 
Od l. 2008 smo preučili več kot 30 primerov v Sloveniji in Bosni in Hercegovini. Raziskave so 
nehote pripeljale tudi do naravovarstvene dejavnosti v najbolj praktičnem pomenu, ki pa v 
strokovni javnosti še ni bila dovolj obravnavana – reševanje človeških ribic. Čeprav gre za 
vmešavanje v naravni pojav, pa strogo zavarovanih živali ne moremo pustiti poginiti! Za 
nekatere je obvestilo prišlo prepozno, sedem pa smo jih srečno vrnili v bližnjo jamo. V ta 
namen smo v laboratoriju vzpostavili zatočišče in veterinarsko oskrbo za človeške ribice (v 
partnerstvu z Zatočiščem za živali zaščitenih prostoživečih vrst dr. Zlatka Goloba in ARSO).  
 

   
 

Slika 26: Proteus po upadli vodi obležal na travniku; Slika 27: Poplava odložila proteusa na dvorišču v 
poginil zaradi težkih ozeblin po hrbtni strani telesa. Vipavi; žival vrnili v Vipavsko jamo.  
Foto: G. Aljančič. Foto: S. Mislej. 
 
 
Črna človeška ribica 

Največja pozornost je usmerjena h črni človeški ribici, ki jo gojimo od l. 2002. Živi le v 
Beli krajini na manj kot 30 km2 velikem področju, in nikjer drugje na svetu. Ta prostorsko, 
gotovo pa tudi številčno izjemno redka populacija je največji biser naše jamske biotske 
pestrosti. Za vedno jo lahko izbriše že lokalno onesnaženje (ter uniči pitno vodo za vso Belo 
krajino)! 
 

 
 

Slika 28: Izjemno ogrožena črna človeška ribica (Proteus anguinus parkelj Sket & Arntzen, 1994). Foto: G. Aljančič. 
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V odgovor na to visoko ogroženost, z Magdaleno Aljančič razvijamo metodo za iskanje  
ekološko najranljivejših območij na vodozbirnem zaledju habitata črnega proteusa. Novo 
naravovarstveno orodje, ki temelji na podrobni GIS analizi tega področja, bo lahko natančneje 
usmerjalo bodoče naravovarstvene ukrepe, model pa bi lahko uporabili pri varstvu ogrožene 
jamske favne drugje po svetu. 

4. OZAVEŠČANJE IN IZOBRAŽEVANJE JAVNOSTI O OGROŽENOSTI ČLOVEŠKE RIBICE 
Poleg raziskovalnih projektov, povezanih z varstvom človeške ribice (glej laboratorijsko in 

terensko delo), je pomemben del naravovarstvene aktivnosti laboratorija usmerjen v 
ozaveščanje javnosti in izobraževanje šolske mladine skozi verodostojno promocijo človeške 
ribice kot enega najpomembnejših simbolov svetovne naravne dediščine. 

    
Slika 29: Predavanja za prebivalce na območjih,   Slika 30: Spoznavanje sodobne naravovarstvene tehnologije 
kjer živijo človeške ribice. Foto: M. J. M. Hosseini.  privablja gimnazijce v študij naravoslovja. Foto: G. Aljančič. 

Žal v tej predstavitvi ne moremo omeniti številnih prispevkov Marka Aljančiča v zvezi   z 
varstvom človeške ribice, predvsem pa  njegovega navdušenja do verodostojne promocije te 
nenavadne živali, tako doma kot po svetu. V tem, kako nam je približal človeško ribico, mu 
ne najdemo para, od radijskih iger za najmlajše in predavanj za šolsko mladino, do 
poljudnoznanstvenih sestavkov in publikacij, razstav in dokumentarnih filmov. Temu vzgledu 
poskušamo slediti tudi v prihodnje, saj je vzgoja in ozaveščanje javnosti najučinkovitejši način 
varovanja človeške ribice in ohranjanja jamskega okolja (več o tem glej

http://www.tular.si/index.php/sl/proteus-media-sl-si).

5. ARHIVSKO DELO IN KNJIŽNICA 
- zbiranje in preučevanje arhivskega gradiva o človeški ribici: arhivsko gradivo skriva 

številne podatke, ki niso pomembni le kot zgodovina našega naravoslovja, ampak vsebujejo 
tudi pomembna, a pozabljena spoznanja; 

- študij  muzejskih  zbirk:  dokumentiranje  preparatov  človeških  ribic doma in po svetu. 
 

 

Slika 31: Preparat v Južnoafriškem prirodoslovnem muzeju.     Slika 32: Nizozemski prirodoslovni muzej. 
Foto: G. Aljančič.     Foto: G. Aljančič. 
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Jamski laboratorij Tular zbira in ureja vse pisne vire, ki govorijo o človeški ribici – od 
kratkih časopisnih vesti in poljudnih zapisov do enciklopedičnih omemb in strokovnih 
prispevkov. Do sedaj smo zbrali bibliografske podatke preko 1400 enot. Knjižnica  je ena 
najobširnejših zbirk literature o človeški ribici, ki jo sproti dopolnjujemo iz domačih in tujih 
knjižnic in arhivov. 

 

 

Slika 33: Prva upodobitev človeške ribice po živi živali (V. Dorfmeister/ Ž. Zois, cca. 1805; Biblioteka SAZU) 
 
 

________________ . ________________ 
 

 
Anekdota: CESAR IN RIBICA 

 
Spomladi leta 1968 je Marka Aljančiča presenetil klic iz Centralnega komiteja: nujno da 

potrebujejo človeško ribico, ki bi jo predsednik Tito podaril japonskemu cesarju. Cesar Hirohito 
je bil namreč mednarodno uveljavljen biolog (sedanji cesar Akihito je priznan ihtiolog, mnogi 
člani cesarske družine so navdušeni naravoslovci). Ko se je oče znašel na domačem terenu, je 
najprej vprašal po dovoljenju za odlov. Ponj so morali na tedanji Zavod za spomeniško varstvo, 
pripravil ga je naš naravovarstvenik Stane Peterlin. V skrbi glede težavnega transporta in z 
željo, da bi občutljive živali obstale v novem domu, se je oče ponudil za spremljevalca, pa za 
letalsko karto ni bilo denarja. Napisal je podrobne napotke za prevoz in gojitev na Japonskem, 
ter upal na najboljše. 

 
L. 1996 pa se je prof. dr. Predrag Lalević, nekdanji Titov osebni zdravnik, v nekem intervjuju 

za beograjsko Politiko med drugim spomnil tudi napornega potovanja s človeško ribico, za 
katero je moral skrbeti. Pot je vodila čez Sibirijo v Habarovsk. Največ težav je imel z 
vzdrževanjem ustrezne temperature vode v posodi z živaljo. Ker je bilo zunaj –30 °C, v hotelski 
sobi pa prevroče, je posodo postavil pred priprto okno in ob njej bedel do jutra, s termometrom 
v roki. Pripoved pa je zaključil takole: »Cesarjevega veselja in navdušenja nad darilom se ne da 
opisati. Zanj je bila ribica neprecenljive vrednosti.«. 

 
Kakšna je bila usoda naših človeških ribic, smo l. 2008, natanko 40 let po potovanju na 

Japonsko, državniškemu darilu primerno diskretno poizvedeli na japonskem dvoru, ob veliki 
pomoči Mirana Skenderja, našega tedanjega veleposlanika v Tokiu: šest ribic so predali v 
tokijski živalski vrt, kjer so zaradi neustreznih razmer poginile po letu dni. Med tem so njihove 
vrstnice v Tularju še vedno žive! Po natanko 40 letih je strogi dvorni protokol za trenutek 
zamenjala zgodba o človeški ribici. Ob obisku slovenskega premiera 2008 je novi cesar spet 
dobil v dar znamenito človeško ribico – tokrat naravovarstveno zavednejši bronasti model, ki ga 
je Marko Aljančič pripravil za Prirodoslovni muzej Slovenije (model je oblikoval kipar Boštjan 
Štine) – simbol današnje zavezanosti Slovenije, da to ogroženo žival ohranimo v prihodnost. 
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