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Glava (zgoraj), skelet (desno) in rekonstrukcija (spodaj) fosilnega trobčarja
rodu Gomphotherium. Skelet (replika) je razstavljen v Paleontološkem
muzeju v Münchnu, kjer je bil tudi slikan.

Strokovna ekskurzija—München 2013 (Mineralientage)
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Originalni skelet gomfoterija

Rekostrukcija gomfoterija.
Ilustracija: Matija Križnar

Skoraj celotni skelet fosilnega trobčarja
je bil najden pri mestu Gweng leta 1971.
Običajno so originalne kosti shranjene,
tokrat pa bodo na ogled postavili celotni
skelet, ki ga sestavlja okoli 170 kosti.

Od tiranozavra
do zlata

Pero praptiča
Na ogled bo tudi ena izmed ikon
paleontologije. To je originalni ostanek peresa, ki je bil opisan kot
Archaeopteryx. Torej prvi ostanek
praptiča ni bil skelet ampak pero. To
fosilno pero je bilo odkrito leta 1860
ali 1861 v enem izmed kamnolomov
pri mestu Solnhofen. Pero je veliko
približno 58 milimetrov in široko
do 12 mm. Obstajata dva dela fosila,
kjer je eden shranjen v Paleontološkem muzeju v Münchnu (bo zagotovo na ogled), drugega pa hrani Naravoslovni muzej v Berlinu.
Münchenski primerek

Berlinski primerek
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Vsakoletna razstava in sejem v nemškem Münchnu je ena največjih na
svetu. Na letošnjih razstavnih prostorih boste lahko videli mnogo zanimivih in izjemnih paleontoloških in mineraloških najdb, kot so kosti tiranozavra ali največje kepe zlata.
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Izolirani primerki devonskih trilobitov iz Maroka (Afrika). Foto: Matija Križnar (MineralienTage 2

Prvi ostanek tiranozavra

Originalna spodnja čeljustnica (notranja stran) Tyrannosaurus rex, ki je
bila najdena v Wyoming-u leta 1900.

Leta 1900 je ameriški paleontolog Barnum
Brown (1873-1963) v ameriški državi
Wyoming odkril skeletne ostanke mesojedega dinozavra. Te najdbe je nato leta 1905
opisal Henry Fairfield Osborn kot
Dynamosaurus imperiosus, ki je danes
sinonim za Tyrannosaurus rex, najbolj znani dinozaver. Na letošnji razstavi boste lahko videli tudi spodnjo čeljust prvega tiranozavra, torej holotip.

Ostanek prvega opisanega dinozavra—magalozavra

Megalozaver-prvi opisani dinozaver

Prva risba spodnje čeljustnice vrste Dynamosaurus imperiosus, danes kot Tyrannosaurus rex, kot jo je
objavil Henry Fairfield Osborn pri svojem opisu.

»Ausrox Gold Nugget«, Avstralija
Tretja največja najdba zlata na svetu, prvič
predstavljena v Evropi
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»Camel«, najdišče Widgiemootha, Avstralija

Dinozavri že več kot skoraj dvesto let vzbujajo
pozornost. Leta 1676 je bila najdba spodnja čeljust
jurskega dinozavra Megalosaurus bucklandii. To je
prvi opisani dinozaver, ki ga je raziskal znani angleški paleontolog William Buckland (1784-1856) eta
1824. Najbolj znan ostanek megalozavra je zagotovo
čeljust z zobom, kot je prikazan na zgornji sliki.

»Screaming
Man«, najdišče
Kurnalpi Avstralija
Našli s pomočjo
detektorja kovin

Zlato - izjemni primerki
Na letošnji razstavi bo na
ogled nekaj izjemnih najdb
zlata. Razstava je nastala v
sodelovanju z mnogimi svetovnimi muzeji in zasebnimi zbiralci. Zlato že od
začetka civilizacije buri
duhove in zanje občudovanje v vseh oblikah od naravnih zrn do zlatih izdelkov.
Nekateri največji primerki
zlatih kep prihaja prav iz
Avstralije.

