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Kopenske polže lahko opazujemo na skoraj vsakem 
sprehodu v naravi. Zaradi svoje raznolikosti in poča-
snega gibanje so zelo hvaležna skupina živali za po-
zorno opazovanje in raziskovanje. Knjižica Moji prvi 
kopenski polži, ki jo je leta 2013 pri založbi Hart izdala 
avtorica dr. Barbara Bajd, je kot nalašč za to. Že zaradi 
svoje oblike, velikosti in trpežnih trdih platnic kar kli-
če, da jo vzamemo s seboj na naravoslovna potepanja.

Knjižica je preprost določevalni ključ o polžih, ki 
jih najdemo na kopnem v Sloveniji. Avtorica knjižice 
je iz te najštevilnejše in najbolj raznovrstne skupine 
mehkužcev izbrala 24 kopenskih polžev. V uvodni-
ku knjižice avtorica izpostavi, da je izbrala in opisa-
la pogostejše in najlažje prepoznavne predstavnike 
kopenskih polžev, predvsem tiste, ki so dovolj veliki, 
da jih lahko opazujemo s prostim očesom. S pomočjo 
opazovanja oblikovnih lastnosti polža se po korakih 
dokopljemo do njegovega imena in kratkega opisa, ki 
navadno vključuje osnovne podatke o njegovi razširje-
nosti v Sloveniji in življenjskem okolju. Mnogi opisa-
ni kopenski polži do sedaj niso imeli slovenskih imen, 
ampak samo strokovna latinska imena, zato si je avto-
rica, kot sama pravi, »drznila« zapisati tudi slovenska 
imena za vse tiste vrste polžev, ki jih do zdaj še niso 
imeli. Pri tem so ji strokovno pomoč nudili klasični 
filolog, akademik dr. Kajetan Gantar ter biologa mag. 
Marjan Vaupotič in dr. Simona Prevorčnik. Opisi so 
opremljeni z nazornimi fotografijami, ki jih je prispe-
val Luka Praprotnik. Vsaka vrsta polža je predstavljena 
iz dveh zornih kotov, kar predvsem olajša določanje 

polžev s hišico. Vsaka polžja hišica je fotografirana z 
vrha in tako, da se vidi njeno ustje. 

Ne gre za prvi preprost določevalni ključ o polžih, ki 
ga je avtorica napisala. Že leta 1996 je izdala preprost 
določevalni ključ za določanje nekaterih najpogostej-
ših polžev in školjk Jadranskega morja (Bajd, 1996), 
ki je svojo prenovo in dopolnitev doživel v letu 2012 
(Bajd, 2012). O preprostih določevalnih ključih smo 
v Naravoslovni solnici že pisali in nanje smo se peda-
gogi že kar navadili, kot tudi na dejstvo, da avtorica 
vsako leto znova svojo zbirko preprostih določevalnih 
ključev obogati z novimi skupinami organizmov. 

Poleg nedvomne pedagoške vrednosti ključev, ki so 
namenjeni spodbujanju otrokove interakcije z naravo 
ter natančnega opazovanja in spoznavanja lastnosti or-
ganizmov, bi želel predvsem izpostaviti, da gre za delo 
slovenske avtorice o slovenski naravi. V poplavi bolj-
ših, slabših in nedopustnih prevodov naravoslovnih 
knjižic in knjig je zbirka preprostih določevalnih klju-
čev dr. Barbare Bajd dragocen in občudovanja vreden 
prispevek k popularizaciji biološke znanosti.
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