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Knjiga Človeška ribica in življenje v podzemnem svetu iz 
zbirke poučnih vodnikov Utripi sveta je letos izšla pri 
založbi Hart. Napisala jo je izr. prof. dr. Barbara Bajd. 
Na štiridesetih straneh, bogato opremljenih s slikami in 
fotografijami, obravnava človeško ribico ali navadnega 
močerila (Proteus anguinus), edino pravo jamsko dvo-
živko v Evropi, endemično vrsto, ki živi v podzemnih 
vodah med Italijo ter Bosno in Hercegovino. 
Knjiga v resnici prinaša veliko več kot le predstavitev 
človeške ribice. Ta je osrednji »lik« pregledne predsta-
vitve jamskega kraškega sveta in življenja v njem. Av-
torica najprej predstavi nekaj značilnosti in zanimivosti 
krasa, Krasa in kraških jam. Izmed več kot 12.000 jam 
v Sloveniji izpostavi štiri najbolj znane in jih na kratko 
opiše: Postojnska jama, Škocjanske jame, Križna jama 
in Planinska jama. V nadaljevanju predstavi razmere, 
ki vladajo v jamah: stalna tema, malo hrane, stalna 
temperatura, zrak, nasičen z vlago, ter na kratko oriše, 
kako razmere vplivajo na življenje v jami. Logično na-
daljevanje je opis prilagoditev jamskih živali. Predstavi 
troglobionte, troglofile in trogloksene. V nadaljevanju 
predstavi skupine živali, ki jih lahko srečamo v jamah, 
ter njihove prilagoditve. Opisane so spužve, ožigalkarji, 
mehkužci, mnogoščetinci, maloščetinci, raki, pajkov-
ci, stonoge, žuželke, ribe, dvoživke in sesalci. Predstavi 
tudi geološke in evolucijske spremembe, ki so vodile do 
pojava teh močno specializiranih vrst jamskih živali. 
Sledi obsežnejša predstavitev človeške ribice. To še zda-
leč ni suhoparen, brezdušen, naravoslovni opis vrste, 
ki smo jim dandanes tako pogosto priča v bioloških 
vodnikih in priročnikih. Avtorica se najprej posveti 
predstavitvi zgodovinskih najdb, zapisov in raziskav o 
človeški ribici. Izpostavi upodobitev človeške ribice na 
beneškem kamnitem vodnjaku iz 10. stoletja, najstarej-
ši zapis o človeški ribici v Valvasorjevi Slavi vojvodine 

Kranjske in druge pomembne zgodovinske mejnike in 
osebnosti, ki so pomembno prispevale h kolektivnemu 
znanju o človeški ribici. V nadaljevanju avtorica po-
vzame glavne ugotovitve sodobnih raziskav o človeški 
ribici, ki so precej vznemirljive. Ugotovljeno je, da so 
človeške ribice v različnih jamskih sistemih zelo različ-
ne, zato so nekateri strokovnjaki mnenja, da v Sloveniji 
živita vsaj dve vrsti bele in ena vrsta črne človeške ribice. 
Nadaljnji opis vrste je namenjen njeni zgradbi, razmno-
ževanju, razvoju in hranjenju. Zanimiv podatek, ki sem 
ga zasledil v knjigi, je, da žival lahko preživi brez hrane 
do deset let. Zanimiv in slikovno podprt je tudi opis 
razvoja človeške ribice iz jajčeca, ki je bil leta 2016 opa-
zovan v akvariju v Postojnski jami. Zadnji del predsta-
vitve človeške ribice je namenjen črni človeški ribici ali 
črnemu močerilu, ki živi na belokranjskem krasu. 
Sklepno poglavje knjige, kot je to pogosto v navadi v 
tovrstnih knjigah, avtorica posveti ogroženosti in va-
rovanju jam in voda. Izpostavi problematiko varstva 
podzemnih jam, glavne onesnaževalce in zakonodajo, s 
katero ščitimo jame in njene prebivalce. 
Čeprav je človeška ribica za Slovence simbol slovenske-
ga krasa in pomemben del naše naravne dediščine, smo 
do sedaj pogrešali poljudnoznanstveno delo, ki bi vrsto 
podrobno obravnavala in umestila v jamski kraški svet. 
Zato sem vesel, da je postala motiv za knjigo tako iz-
kušene avtorice naravoslovnih knjig in priročnikov za 
otroke in mladostnike, kot je dr. Barbara Bajd. Kako-
vost knjigi dodaja tudi strokovni pregled besedila, ki ga 
je opravil biolog prof. dr. Boris Bulog, eden od vodilnih 
raziskovalcev te endemične jamske dvoživke.
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