
3. V letih 1919–1920 je aktivno sodelovala  

pri agitaciji za 

         . Z nastopi na različnih 

shodih je poskušala pridobiti 

volilce za glasovanje za Kraljevino 

Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Zaradi tega je od nemškega 

prebivalstva Koroške slišala mar-

sikaj na svoj račun, med drugim 

tudi: »Pisker na glavo in jezik za 

zobe!«[2]

Prirodopisni oddelek je dobil 

novega vodjo in za Ángelo so se 

tako po strokovni kot po človeški 

plati začeli težki časi. Tedanji 

muzejski ravnatelj Josip  

Mantuani in njeni moški  

sodelavci so se o njeni strokovni 

usposobljenosti izražali zelo 

podcenjevalno, njen doktorat 

je bil namerno prezrt, »pomo-

toma« so jo popoldne zaklenili 

v pisarno. V letu 1926 je vlada 

v Beogradu sprejela varčevalne 

ukrepe in žrtev teh ukrepov je bila Ángela Piskernik, ki  je izgubila 

službo. Prirodopisni oddelek se je leta 1944 osamosvojil in postal 

muzej v Ljubljani. 

2. Zaradi narodnostnega udejstvovanja oziroma dejavnosti v 

slovenskih društvih je avstrijske oblasti niso sprejele v državno 

službo. Leta 1916 je dobila službo v Kranjskem deželnem muzeju 

Rudolfinumu v Ljubljani. Skrbela je za prirodopisni oddelek z 

vsemi naravoslovnimi zbirkami in delala tudi v knjižnici in arhivu.  

V letu 1920 se je muzej preimenoval v Narodni muzej.  

1. Ángela Piskernik se je rodila 

27. avgusta 1886 v Lobniku pri 

Železni Kapli na Koroškem. Med 

leti 1894–1900 je v Železni Kapli 

obiskovala trirazredno ljudsko 

šolo. Od leta 1902 je obiskovala 

pripravljalni tečaj in redni pouk 

na zasebnem učiteljišču uršulink 

v Celovcu, kjer je leta 1907 

maturirala. V naslednjih letih se 

je zasebno pripravljala na maturo 

na gimnaziji v Gradcu, kjer je leta 

1910 maturirala in 

bila »proglašena za zrelo 

obiskovanja univerze, v 

kolikor je to po obstoječih predpisih ženskam dovoljeno.«[1]  

Mlada Korošica ni imela lahke poti do univerze na Dunaju. Bila 

je ženska in bila je Slovenka. V letih 1910–1914 je na dunajskem 

vseučilišču študirala naravoslovne vede. Leta 1914 je kot prva 

Slovenka postala doktorica znanosti, in sicer s področja
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botaničarka, 

naravovarstvenica, 

prva Slovenka z 

nazivom doktorja 

znanosti

(1886–1967)

4. Zaradi sodelovanja z Osvobodilno fronto je bila leta 1943 

aretirana in v začetku leta 1944 so jo odpeljali v nemško 

taborišče Ravensbrück. Trpljenje v taborišču smrti je podrobno 

opisala v spominih.[3] Bila je že 

izbrana za smrt v krematoriju. 

Srečno naključje je bilo, da se ji 

je izognila. Lačne taboriščnice so 

se zelo rade pogovarjale o hrani 

in si pripovedovale najrazličnejše 

recepte. Ángela jih je skrbno zapi-

sovala. Drobno knjižico recep-

tov in spominov na taboriščno 

življenje ji je uspelo pretihotapiti 

domov. Ta kuharska knjiga je 

edinstvena na svetu! Iz taborišča 

se je vrnila šele sredi julija leta 

1945, shujšana, oslabela in težka 

samo 38 kg!
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8. Pomembno je bilo delovanje 

Ángele Piskernik na področju varstva 

narave in prav po tem delu jo večina ja-

vnosti najbolj pozna. Bila je prva, ki se je 

na Slovenskem s tem poklicno ukvarjala. 

Sodelovala je pri pripravi odloka o 

zavarovanju rastlinskih in živalskih vrst 

ter nekaterih naravnih območij (Rakov 

Škocjan, Martuljek, Robanov kot, Juliana 

…). Leta 1954 je bila glavna pobudnica za ustanovitev Gorske 

straže. Osnovni namen je bil, da »vzgaja državljane v pravilnem 

odnosu do narave in prepreči opustošenje«.[5] Prizadevala si je za 

oživitev našega edinega narodnega parka in leta 1961 je bil  

narodni park 

zavarovan. Leta 1962 je ustanovila revijo Varstvo narave. Evropska 

naravovarstvena ustanova Stiftung F.V.S. ji je za ta njena priza-

devanja leta 1967 podelila Van Tienhovenovo nagrado. Bila je tudi 

članica Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA). V letu 1967 je 

postala njena častna članica.
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5. V letu 1945 je postala 

ravnateljica Prirodoslovnega 

muzeja. Leta 1950 se je upokojila 

in bila do leta 1953 honorarna 

ravnateljica. V teh letih je poskrbela 

za knjižnico, za javna predavanja 

in za nakup nekaterih entomoloških 

zbirk. Nabirala je tudi rastline za 

tako imenovani Lokalni in 

ekskurzijski 
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Končno geslo: 

Družinski moto, ki je spremljal Ángelo na njeni življenjski poti.
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6. 
v Trenti je najstarejši alpski botanični 

vrt v naravnem okolju v Sloveniji. 

Leta 1926 ga je ustanovil tržaški tr- 

govec Albert Bois de Chesne. Želel 

je, da bi bil sprehod po vrtu sprehod 

iz dolin do naših najvišjih vrhov. Po 2. 

svetovni vojni, ko je bil ta del Primor-

ske priključen k Jugoslaviji, mu vrt 

ni bil več dostopen. Velika zasluga 

dr. Ángele Piskernik pa je bila, da 

vrta niso prepustili propadu. Skupaj 

s slovenskimi botaniki je poskrbela, da so ga obnovili in ga  leta 

1951 zavarovali. Dobro se je zavedala ne le njegove botanične, 

ampak tudi velike kulturne vrednosti. V Prirodoslovnem muzeju 

Slovenije je videla tisto ustanovo, ki naj zanj skrbi. 
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7. Njeno glavno botanično delo pa sta obe izdaji Ključa za 

določanje cvetnic in praprotnic. Tudi s tem delom se je trajno 

zapisala v zgodovino slovenske botanične znanosti in kulture. 

Zapisala je, da jo je vodila »topla želja, da bi olajšala in priljubila 

dijakom študij botanike.«[4]   

Rastlinski  

      so dobesedno ključi, ki nam odpirajo 

vrata v vednost o rastlinah kakega območja. Prva izdaja je izšla 

leta 1941. To je bilo prvo tako delo v 

slovenskem jeziku in je omogočilo v 

domači besedi spoznavati naše ra-

stlinsko bogastvo. V letu 1951 je izšla 

druga predelana in pomnožena izdaja. 

Kasneje so izšli še štirje dopolnjeni in 

razširjeni določevalni ključi (Mala flora 

Slovenije, 1969, 1984, 1999 in 2007). 

»Piskernica«, kakor so starejši botaniki 

ljubkovalno imenovali njen ključ, ni 

bila več aktualna. 
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