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UVODNIK
Tolčem kamen in razmišljam
Po dolgem prepričevanju sem popustil in se pridružil enemu izmed mnogih
socialnih omrežij na spletu. Krog prijateljev se počasi veča, s tem pa tudi vpogled v
njihovo razmišljanje. Med njimi je tudi nekaj zagretih konjičkarjev, ki zbirajo
znamke, minerale, fosile, fotografirajo, športajo in še kaj bi se našlo. Mnogi z
veseljem pokažejo svoje nakupe, najdbe ter dosežke. Z veseljem jim pritisnem
kakšen lajk, vedno in z zadovoljstvom. Vmes se najdejo tudi nekateri, ki svoje
konjičkarske frustracije izpišejo tudi v komentarje in večkrat sem že imel napisan
odgovor, a ga nisem potrdil (rajši izbrisal). Tako se včasih vprašam: zakaj potem
sploh zganjajo hobi, če zato potrebujejo denar, za albume, škatlice, bencin,
kladiva, pincete, čevlje, …. Naj rajši izberejo hobi njihovem finančnem stanju
primerno, ne pa, da je izbrani hobi le izgovor, da se udriha po drugih in išče
izgovore in negoduje. Sam dobro vem, da so mnogi hobiji lahko zelo (zelo, zelo, ...)
dragi, a vse je v glavah (in denarnicah), kjer si nekateri postavijo(mo) določene
meje, nekateri pač ne. Če smo pikolovski, je prav hobi (konjiček) namenjen, da se
ljudje sprostimo in umirimo, in ne dodatnemu stresu in iskanju krivcev za naše
napačne (tudi življenjske) odločitve. Še vedno pa naprej tolčem po kamnu.
Matija Križnar
podpisujem se kot član DPMFS in nič drugega

Na društveni elektronski naslov tudi sprejemamo
prispevke za DN.
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja prispevkov
in izbora ter obdelave slikovnega gradiva po lastni
presoji. Vsi prispevki niso lektorirani (jezikovno
pregledani).
Tiskanje in razmnoževanje je dovoljeno le za lastno in
nekomercialno uporabo. Uporaba celote ali
posameznih delov (slikovnega gradiva, logotipa,…) ni
dovoljeno brez pisnega dovoljenja izdajatelja oziroma
avtorja. Za vsebino (tudi fotografsko gradivo), mnenja,
dovoljenj glede avtorstva in točnost podatkov pri
dogodkih odgovarjajo izključno avtorji.
Publikacija je prilagojena ogledovanju na spletu. V
primeru tiskanja spletne verzije DN je slikovno gradivo
lahko slabše ločljivosti in kakovosti.
Vse pravice pridržane, © 2017, DPMFS, Tržič
Oblikovanje in zasnova publikacije: © Matija Križnar
in © Robert Lorencon, 2014—2017.
Tiskani izvodi DN so dosegljivi v nekaterih knjižnicah
(knjižnica PMS) in društvenem arhivu. Dosegljivost
DN lahko preverite v bazi Cobiss –u.
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NAŠIH 40 LET
Davorin Preisinger
Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije Tržič je
bilo ustanovljeno 11. marca 1977 v Tržiču. V okviru pete
mednarodne razstave mineralov in fosilov v Tržiču se je
pokazala potreba po ustanovitvi društva, ki bi
organizacijsko in strokovno pomagalo pri njeni izvedbi.
Poznejše organiziranje se je do današnjih dni izoblikovalo
tako, da za organizacijo razstav skrbi Turistično društvo
Tržič, strokovno podporo pa zagotavlja DPMFS Tržič.
V štiridesetih letih je bilo v društvo veliko narejenega, zato
je prav, da se to pokaže tudi širši javnosti. Enajstega maja
letos je bila v Atriju občine Tržič odprta razstava »Naših 40
let«. Pregledno razstavo opravljenega dela smo pripravili
DPMFS Tržič v sodelovanju s Tržiškim muzejem. Na
devetih panojih smo zajeli delovanje našega društva. Naši
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člani so odkrili na desetine novih nahajališč mineralov in
fosilov po vsej Sloveniji. Izdali smo veliko strokovne in
poljudne literature v slovenskem jeziku. Na pobudo društva
je bilo izdanih več znamk s tematiko fosilov in mineralov pri
Pošti Slovenije. Razstave fosilov in mineralov po Sloveniji
so vzpodbudile zanimanje širše javnosti za naravna
bogastva.
Poleg panojev so bili v vitrinah prikazani tudi minerali in
fosili Karavanškega prostora. Stene razstavne galerije so
krasile fotografije enake vsebine. Lepo bi bilo, da bi
razstavo v tem jubilejnem letu prikazati še kje v Sloveniji.

Utrinek iz otvoritve razstave.
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Plakati, ki so krasili
razstavo.
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KARAVANŠKI FOSILI IN BOTANIK
KLEMEN JANŠA
Matija Križnar
O duhovniku in botaniku ter očitno tudi ljubitelju fosilov
Klemenu Janši (1825—1854) je znanega izjemno malo.
Klemen Janša, rojen na Dovjem, je končal takratno
ljubljansko gimnazijo in študij teologije. Služboval je pri
Krškem in v Križah pri Tržiču, a je službovanje zaradi
bolezni opustil in se vrnil na Dovje, kjer je tudi umrl.
Spodnjepermske
morske lilije iz
okolice Pristave.
Verjetno je
podobne ostanke
morskih lilij v sivih
kamninah našel
Klemen Janša.
Foto: Matija
Križnar.

Klemen Janša se je v slovensko naravoslovje zapisan kot
botanik, saj je redno nabiral rastline na Gorenjskem
(Karavanke in Julijske Alpe), v okolici Ljubljane in
Kamniško-Savinjskih Alpah. Ob tem je sodeloval tudi z
drugim, bolj znanim, slovenskim botanikom Valentinom
Plemlom (1820—1875). Janša je očitno na terenski ogledih
nabiral tudi okamnine. Po dostopnih zapisih v Ilirskem listu
(Illyrisches Blatt, 23. oktober 1849) kjer časopis poroča o
naravoslovnih novostih, kjer omenja tudi Klemena Janšo
kot najditelja fosilnih morskih lilij. Podoben zapis najdemo
tudi v takratnih poročilih Berichte über die Mitteilungen
von Freunden der Naturwissenschaft na Dunaju (v
preprostem prevodu - Poročila prijateljev naravoslovja). V
letu 1852 časopisna priloga Amtsblatt zur Laibacher
Zeitung podaja popis primerkov podarjenih muzeju in med
njimi najdemo tudi seznam primerkov, ki jih je podaril
Klemen Janša v letu 1849.
Iz zapisa je razvidno, da je Janša v sivih kamninah, verjetno
apnencih, na Jeseniških rovtih našel morske lilije
Apiocrinites
mespiliformis
(=Pomatocrinus
mespiliformis*), Encrinites moniliformis (=Tetracrinus
moniliformis*) in Eugeniocrinites compressus. Drugo
najdišče morskih lilij Apiocrinites rosaceus
(=Eucalyptocrinites rosaceus*) navaja med Hrušico in
Jesenicami. Edino fosilno školjko pa omenja iz okolice
današnjega Slovenskega Javornika. Vsa poimenovanja
fosilnih ostankov morskih lilij so bila verjetno povzeta po
katerem izmed nemških paleontoloških učbenikov in
publikacij, saj so vse vrste značilne za zgornjo juro. Klemen
Janša je v Karavankah verjetno nabiral morske lilije iz
zgornjekarbonskih in spodnjepermskih plasti, kjer so ti
ostanki dokaj pogosti. Na žalost se je za omenjenimi
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Poročilo o najdbah fosilnih morskih lilij Klemena Janše iz revije
Berichte über die Mitteilungen von Freunden der
Naturwissenschaft, ki je bila do sredine 19. stoletja skoraj edini
poročevalec o naravoslovnih novostih našega ozemlja.

(muzejskim) primerki izgubila sled, toda predstavljeni
zapisi v časopisih lepo dopolnjujejo vrzeli, ki jih je v
zgodovini slovenske paleontologije še kar nekaj.
Viri in literatura:
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung, nr. 107, 11. maj 1852, str. 274.
Berichte über die Mitteilungen von
Naturwissenschaft, nr. 2, februar 1850, str. 55.

Freunden

der

Illyrisches Blatt, n. 85, 23. oktober 1849, str. 340.
Praprotnik, N. 1992: Botanik Valentin Plemelj in njegov herbarij.
Scopolia, št. 27, Prirodoslovni muzej Slovenije.
Poročilo o najdbah fosilnih morskih lilij Klemena Janše iz revije
Berichte über die Mitteilungen von Freunden der
Naturwissenschaft, ki je bila do sredine 19. stoletja skoraj edini
poročevalec o naravoslovnih novostih našega ozemlja.
Ker so morske lilije v sredini 19. stoletja poznali zgolj na osnovi
redkih publikacij so tudi karavanške primerke pripisali jurskim
vrstam. Na sliki je prikazana tabla z narisanimi jurskimi morskimi
lilijami iz Nemčije, ki so dokaj podobne ploščicam karavanškim
paleozojskih morskih lilij. Foto: Matija Križnar.

*Podajamo tudi sinonime oziroma novejša poimenovanja
vrst morskih lilij.
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DRUŠTVENI IZLET V LEPOGLAVO
Robert Lorencon
Sredi julija se nas je nekaj članov našega
društva odpravilo v Lepoglavo na
Hrvaško, kjer je bil lokalni praznik ter
manjši, a živahen sejem mineralov in
fosilov. Povabil nas je dolgoletni prijatelj
in domačin Damir. Ob prihodu smo si
ogledali sejem in sklenili nekaj poslov.
Razstavljalci so bili iz Slovenije, Hrvaške,
Bosne in Srbije, tako da je bilo kaj videti.
Po kosilu smo se odpravili na teren v
okolico Lepoglave. Najprej smo si
ogledali čudovite kalcitne rože, ki krasijo
bližnji kamnolom. Sledil je zanimiv ogled
ostankov vulkana Gaveznica, ki so ga
izjemno lepo uredili. Do srednjega dela
ostankov vulkana vodi zelo lepa in
opremljena pot z različnimi kamninami
in informacijskimi tablami.

Nekaj članov društva, razstavljalcev in domačin Damir (skrajno
desno) na sejmu v Lepoglavi. Foto: Vojko Tomič.

Skupinska fotografija pred središčem vulkana Gaveznica. Foto:
Vojko Tomič.

Po terenu smo prisostvovali tekmovanju v
kotlovini, kjer se je več skupin pomerilo v
kuhanju v posebnih plitkih kotlih. Po
objavi zmagovalca so hrano velikodušno
razdelili med obiskovalce, ki smo si ves
čas oblizovali prste.
Izlet je bil vreden dneva. Prijetna družba,
prijazni domačini, zanimiv teren ter obilo
hrane in pijače.

Ena izmed
informativnih tabel
na poti k vulkanu
Gaveznica. Foto:
Vojko Tomič.

Kalcitne rože v enem izmed okolišnih
kamnolomov. Foto: Robert Lorencon.
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IZLET PO BOSNI IN
HERCEGOVINI
Robert Lorencon, Vojko Tomič
Konec marca sva se skupaj odpravila na krajše potepanje po
Bosni. Štartala sva popoldan iz Ljubljane in preko
Slavonskega Broda ter Doboja prispela v Tuzlo. Okolica je
znana po odprtih kopih premoga iz srednjemiocenskih
sladkovodnih plasteh. V bližnji okolici je vsaj pet delujočih
in precej velikih rudnikov s pripadajočo luknjo v terenu. Že
ob prihodu v Tuzlo nas je pričakal zelo močan vonj po
žveplovem onesnaženju, ki prihaja iz bližnje termoelektrarne. Kot bi se vrnili nazaj v času.

Terena je toliko, da četudi nimaš sreče, nekaj vedno najdeš
in vidiš. Bila sva na deponiji enega izmed rudnikov, ko sva
že mislila, da nimava veliko sreče. Nenadoma slišim, kako
me Vojko kliče na vse grlo. Mislil sem si, da je našel
najmanj fosilnega krokodila, ko pa sem stekel k njemu, sem
ostal presenečen. Našel sem ga v plitkem jarku na vseh
štirih, kako je klical na pomoč. Stopil je v strugo jarka, ki pa
je imela na površini trdo skorjo, spodaj pa mehko vsebino.
In ko se mu je začelo ugrezati, ni bilo konca.

Po vrsti so sledili ogled terena, čevapi in pivo. Za teren sva
se že znašla, za čevape in pivo pa sva morala vprašati. Pa ne
da ne najdeš čevapov, problem je pivo. Večina lokalov, kjer
pečejo čevape, ne toči alkoholnih pijač. Brez piva pa nam
Slovencem ne tekne najbolje.

Stroški so bili sledeči: pivo in majhna porcija čevapov z
lepinjo po 1 EUR, pica 2 EUR, spanje 10 EUR na noč.
Pustolovščina vredna cene.

Del odprtega kopa v Đurđeviku.
Foto: Robert Lorencon.

Gostilna ali kaj? Ena
izmed podob v
starem mestnem
jedru Tuzle. Foto:
Vojko Tomič.
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Plasti blizu premoga
so polne
najrazličnejših
rastlinskih ostankov.
Foto: Robert
Lorencon.

Velik štor
okamnelega lesa.
Foto: Robert
Lorencon.

Zanimivi
ostanki fosilne
flore, nabrž
preslic. Foto:
Robert
Lorencon.

Vojko po blatni avanturi.
Kaj naj rečem... Foto:
Robert Lorencon.
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Med najbolj zanimive najdbe sodi tudi
krilo žuželke. Dolžina ostanka 2 cm.
Foto: Robert Lorencon.
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O CERKNIŠKIH DIAMANTIH
Slavko Polak, Notranjski muzej Postojna

Dolgoprizmatski biterminirani kremenovi kristali cerkniški diamanti. Foto: Slavko Polak.
Razstava v Notranjskem muzeju Postojna.
Foto: T. Poljšak.

V prostorih Notranjskega muzeja Postojna je v okviru poletne
muzejske noči dne 17.6.2017 potekalo več, z minerali in kristali,
obarvanih dogodkov. Poleg osrednje razstave z naslovom O
cerkniških diamantih in ostalih kristalih kustosa Slavka
Polaka je svoje fotografije pod imenom Skriti svet v muzeju
razstavil tudi zunanji sodelavec Jože Pristavec. V okviru dogodka
je bil izpeljan pedagoški program za najmlajše Naredi in najdi
svoj kristal, uvodno predavanje dr. Mihe Jerška (Prirodoslovni
muzej Slovenije): Mineraloško bogastvo Slovenije; od cerkniških
demantov do pohorskih diamantov ter predstavitev brušenja
okrasnih kamnov v izvedbi Višje strokovne šole, Šolskega centra
Srečka Kosovela iz Sežane. Razstava bo odprta do 15. septembra
2007.
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RIBE IZ SLADKEGA VRHA
Robert Lorencon
Spomladi sem obiskal Štajersko, tako da
sem imel dopoldan čas za krajši ogled
terena. Tamkajšnji zbiralec fosilov
Damjan Zupančič mi je prijazno pokazal
zanimive skrilave plasti v okolici Sladkega
Vrha. Po krajši vožnji iz Maribora in
Šentilja proti Sladkemu Vrhu, sva se
ustavila tik ob Muri. Plasti so lepo vidne
že iz ceste, kjer sva parkirala. Pritegnile
so mojo radovednost, ker je tam Damjan
pred kratkim našel ostanek fosilne ribe.
Profil je zgornjemiocenski in sestavljen iz
peskov in glinavcev. Večinoma so prazni,
nekatere plasti pa vsebujejo ribje luske,
rastlinske ostanke in nekaj školjkic. Našla
sva še eno ribico velikosti 5 cm.
Glavna težava je v tem, da glinavci
vsebujejo precej peščenega materiala in
zelo hitro razpadejo. Kljub eroziji pobočja
in stalnemu odpadanju kamnin, je
koristnega materiala malo. Hitro se
spremenijo v sivo peščeno in glineno
maso. Čeprav je bil profil dolg več kot 100
m, sva teren hitro pregledala.

Profil miocenskih
peskov in skrilavih
glinavcev blizu
Sladkega Vrha.

Najdeni ostanki ribic v kamnini, ki na odprtem zelo hitro razpade.
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OBISK SEJMA V SANTE-MARIEAUX-MINES
Davorin Preisinger, Miklič Peter

Utrinki s sejma.

Namen obiska sejma v Franciji je bil
predstavitev Tržiča in Slovenije na
sejmu mineralov in fosilov v pobratenem mestu, ter seznanitev z njihovo
organizacijo prireditve s kar tisoč
razstavljalci. Podobno so na letošnjem
Minfosu v Tržiču tudi Francozi
predstavili svoj kraj in razstavo.
Udeleženci smo bili Peter Miklič,
predsednik Turističnega društva Tržič
in glavni organizator Minfosa, Ester
Košir, članica komisije za mednarodno
sodelovanje pri občini Tržič in
prevajalka, Katarina Fuchs, predstavnica Prirodoslovnega muzeja Slovenije
in Davorin Preisinger, član komisije za
mednarodna sodelovanje pri občini
Tržič ter član DPMFS Tržič (v posebni
vitrini predstavil fosile iz okolice
Tržiča).
Na posebni stojnici z vitrino ob strani
smo predstavili veliko reklamnega
gradiva Tržiča, Prirodoslovnega muzeja
Slovenije in Slovenije. Razdeljevali smo
letake, kateri so vabili obiskovalce na
prihodnji Minfos v Tržiču. Zanimanje
obiskovalcev je bilo veliko in nekaj
razstavljalcev je obljubilo udeležbo
prihodnje leto.
Gostitelji so vseskozi skrbeli za dobro
počutje delegacije in na vsakem koraku
hvalili gostoljublje Tržičanov, ki so jo
doživeli.

Tipično Alzaško mesto Kintzheim blizu Colmarja.
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PLASTI Z RIBJIMI LUSKAMI PRI
LAŠKEM
Robert Lorencon
Nekega dne, ko sem pohajal po Zasavju, sem se
spomnil na zanimive plasti polne ribjih lusk.
Radovednost me je premagala in sem se odpravil še
na en ogled. Plasti se nahajajo v okolici naselja
Brezno pred Laškim, tik pod starim rudniškim
kopom, ki je sedaj lokalna deponija. Plasti so
naslonjene na litotamnijski apnenec, iz katerega
štrlijo različne školjke, med njimi tudi pektenke.
Sledi siva skrilava glinena plast, ki višje preide v
rjavo. Rjavih plasti je v višini okrog 3 metre,
spodnji del je izrazito glinen, višji pa bolj plastovit.
Čisto na vrhu so plasti že zelo tankoplastne in
rumeno—rdeče. Celoten rjavi profil vse do vrha je
zelo bogat najrazličnejših ribjih lusk. Tu ali tam
najdemo tudi kakšne ribje koščice, o celih ribah pa
niti sledu. Verjetno je bilo v tistem obdobju veliko
mačk...

Profil kamnin z ribjimi luskami, ki pa se že počasi
zarašča. Litotamnijski apnenec je čisto na dnu poti,
vidni so predvsem skrilavi glinavci.
Spodaj: višje je kamnina povsem skrilava in
tankoplastna, prav tako z ribjimi luskami.

Levo: nekatere plasti so povsem polne
ribjih lusk, tudi večjih.
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MEGALODONTIDNE ŠKOLJKE V
DEŠNU
Matija Križnar
V začetku letošnjega junija so vaščani vasi Dešen javnosti
predstavili zanimiv geološki spomenik – velik kamniti blok
z ostanki triasnih megalodontidnih školjk. Ostanek bloka je
bil odkopan nad vasjo v velikem kamnolomu Ušenišče, kjer
izkoriščajo apnenec. Tako so vaščani v sodelovanju s
strokovnjaki Oddelka za geologijo NTF, Geološkega zavoda
Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave, Prirodoslovnega
muzeja Slovenije in Slovenskega geološkega društva
pripravili osnove za postavitev in izvedbo tega edinstvenega
geološko-paleontološkega spomenika. Vaščani so marljivo
izdelali in uredili okolico, kamor so postavili veliki kamniti
blok in izdelano informativno tablo. Na tabli je poljudno
predstavljen nastanek okoliških apnencev in fosilov v njih
ter okolja. Zgledno sodelovanje je še eno izmed uspešnih
primerov povezovanja geologije in širše javnosti, ki poleg
ozaveščanja o geološki dediščini ponuja tudi dodatno
turistično ponudbo in zanimivost.
Informativna tabla, ki je postavljena ob
kamnitem bloku. Foto: Matija Križnar.

Otvoritev geološkega
spomenika nad vasjo
Dešen. Foto: Petra Žvab
Rožič.

Veliki kamniti blok z
megalodontidnimi školjkami
še v kamnolomu. Foto:
Matija Križnar.
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ŽIVI FOSILI
Matija Križnar

Živi fosili naj bi bil še danes živeče vrste, oziroma tudi
skupine organizmov, ki so poznani zgolj kot fosili in
nimajo drugih živečih sorodnikov. Pojem živi fosil
(angleško »living fossil«) je prvi uporabil in zapisal Charles
Darwin v svojem znamenitem delu o razvoju vrst. To skovanko
je uporabil ob navajanju in pojasnjevanju oblike avstralskega
kljunaša. Danes med žive fosile štejemo različne živali kot so raki
ostvarji, brodnik, latimerja (ribe resoplavutarice), kljunati ščukec in celo
krokodili. Med rastlinami je gotovo najbolj poznan ginko ter tudi
aravkarije in drevesaste praproti.

Brodnik (rod Nautilus) je redek živi fosili iz skupine
mehkužcev. Foto: Matija Križnar.

Storži jurske aravkarija
(desno) so izjemno
podobni današnjim
vrstam (levo). Foto:
Matija Križnar.

List današnjega ginka (levo in sredina) ter fosilni lest ginka iz paleocenskih plasti ZDA (desno). Foto: Matija Križnar.
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Med žive fosile sodi tudi riba rodu Amia, kot je ta na sliki iz
eocenskega najdišče Messel. Foto: Matija Križnar.

Zgoraj: ribe resoplavutarice se pojavijo že v devonu (pred 400
mio. let). Na slike je resoplavutarica iz obdobja jure.
Spodaj: ena izmed dveh vrst latimerij (rod Latimeria) iz reda
resoplavutaric. Foto: Matija Križnar.

Eocenski kljunati ščukec (Atractosteus strausi) iz nemškega
najdišča Messel. Nekaj vrst kljunatih ščukcev danes živi v rekah in
jezerih ZDA. Foto: Matija Križnar.

Eni izmed najbolj znanih živih fosilov so tudi ostvarji. Na sliki je
jurski ostvar iz Nemčije. Foto: Matija Križnar.

Drevesasta praprot (rodu
Cyathea) iz tropskega
otoka Reunion je pravi
rastlinski živi fosil. Pravijo
jim tudi »dinozavrska
praprot«. Foto: Matija
Križnar.
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PROFIL S ŠKOLJKAMI PRI ŠKOCJANU
Robert Lorencon

Izgled zgornjega dela profila pri Škocjanu.

Spomladi sem se na poti v Zagreb ustavil v Škocjanu
na Dolenjskem, kjer je znan miocenski profil s fosilno
favno. Plasti so bogate školjk, med njimi tudi
leščurjev, najdenih je bilo nekaj rakovic, zob
morskega psa in nekaj rastlinskih fosilov. Tu trenutno
potekajo gradbena dela, in ko bo na tem mestu stala
stavba, najdišča ne bo več.
Na hitro sem si ogledal profil, iz katerega so štrlela
jedra školjk in polžev. Našel sem tudi nekaj leščurjev,
ki jim zunanja lupina hitro razpade. Res škoda
nahajališča.
Pogled na jedra školjk in polžev, ki
štrlijo iz plasti.
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Geološka zapuščina Ferdinanda Seidla
v Prirodoslovnemu muzeju Slovenije
Matija Križnar
Med geološkimi zbirkami, ki jih hrani Prirodoslovni muzej
Slovenije, je ohranjena tudi manjša zbirka, ki jo je nabral in
dokumentiral Ferdinand Seidl (1856-1942). Njegovo
naravoslovno in geološko delovanje lahko umestimo v
desetletja na prehodu v 20. stoletje. Rojen je bil v Novem
mestu ter tam končal tudi gimnazijsko izobraževanje in
nato študij nadaljeval v Gradcu, kjer je doštudiral
naravoslovje. Leta 1887 je zasedel mesto gimnazijskega
profesorja v Gorici, na tedanji realki, kjer je ostal vse do
svoje upokojitve leta 1915. Po upokojitvi se je z ženo vrnil v
rodno Novo mesto, kjer je še vedno bil aktiven, kot
raziskovalec in občasni šolnik. Ferdinand Seidl je svoje
Veliko primerkov triasnih školjk je Ferdinand Seidl nabral na
najdišču pri Lesnem Brdu. Na sliki so ostanki karnijskih školjk
Myophoria kefersteini, s priloženim lističem, ki vsebuje vse
pomembne podatke. Hrani Geološko-paleontološka zbirka
Ferdinanda Seidla, Prirodoslovni muzej Slovenije. Foto: Matija
Križnar.

Najdišče »Hudi klanec« je
Ferdinand Seidl obiskal
nekajkrat in tam nabral vrsto
zanimivih fosilov. Slika prikazuje
kamnino z ostanki triasnih školjk
Anodontophora cf. telleri iz
omenjenega najdišča. Hrani
Geološko-paleontološka zbirka
Ferdinanda Seidla, Prirodoslovni
muzej Slovenije. Foto: Matija
Križnar.

geološko, paleontološko in ostalo naravoslovno znanje
pridobival preko takratnih publikacij in zajetnega
terenskega dela. To je razvidno iz njegovega delovanja, ko
je bil skrbnik (kustos) šolske naravoslovne zbirke v Gorici
ter prvega daljšega geološkega članka iz leta 1896. Svoje
izjemno terensko poznavanje najdišč in geološke zgradbe
nekdanje Kranjske sta mu pomagala nadgrajevati tudi
osebna prijatelja in geologa Friedrich (Joseph) Teller (1852
-1913) in Franz Kossmat (1871-1938). Seidl je predvsem
Kossmata spremljal na mnogih terenskih ogledih v okviru
geoloških kartiranj in takrat zbiral primerke fosilov tudi za
ustanove na Dunaju.
Geološko-paleontološka zbirka Ferdinanda Seidla, ki jo
hrani Prirodoslovni muzej Slovenije ne omogoča vpogled v
Seidlova celotno geološko delovanje, vseeno pa je mogoče iz
njene vsebine razbrati nekatere podrobnosti in območja
njegovega zadrževanja med terenskim delom. Tako je v
zbirki shranjenih največ primerkov fosilov iz obdobja med
1897 in 1898, ko je pohajkoval po okolici Idrije, Vrhnike,
Logatca ter tja do Ljubljane. Zanimivi so datumi zapisani
na priloženih fosilih saj kažejo, da je večji del zbiranja
naredil v mesecu avgustu in septembru, torej verjetno med
takratnimi šolskimi počitnicami. Seveda je med fosili (ter
nekaj mineralov) v zbirki tudi mnogo drugih primerkov iz
vse Slovenije in celo nekaj iz tujine. Omenjena muzejska
zbirka je po našem prepričanju edina obsežna zbirka zbrana
osebno s strani Ferdinanda Seidla, ki je še ohranjena v
Sloveniji, čeprav njegovo ime nosi še podobna šolska zbirka
v Novemu mestu.

Ferdinand Seidl je s svojo zagnanostjo in znanjem izjemno
pripomogel k popularizaciji geološke in tudi širše
naravoslovne znanosti, o čemer pričajo tudi njegovi
prispevki. Velik doprinos
njegovemu opusu je tudi
geološka zbirka, ki je sedaj temeljito dokumentirana
(preberite revijo Scopolia, št. 89) in shranjena v depojskih
prostorih Prirodoslovnega muzeja Slovenije.
Literatura – dodatno branje:
Križnar, M. & Plaskan, M. 2017: Ferdinand Seidl in njegova
Geološko - paleontološka zbirka v Prirodoslovnem muzeju
Slovenije. Scopolia 89, Prirodoslovni muzej Slovenije.

Naslovnica muzejske
revije Scopolia, ki
obravnava Geološkopaleontološko zbirko
Ferdinanda Seidla ter
njegovo geološko in
naravoslovno delovanje na
ozemlju Slovenije. Foto:
Matija Križnar.
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RAZSTAVA TRILOBITOV IN RAMENONOŽCEV
Gornjesavski muzej Jesenice je v začetku
marca v sodelovanju z Muzejskim
društvom Jesenice v Kosovi graščini
ponovno postavil na ogled zbirke zasebnih
zbirateljev z Jesenic in bližnje okolice.
Razstava prav zdaj gostuje še v Liznjekovi
domačiji v Kranjski Gori.
Med razstavljalci je tokrat tudi Damjan
Jensterle z Bleda, ki je dlje časa živel in
delal na Jesenicah. Po izobrazbi in
prehojeni poklicni poti je arhitekt, po
ustvarjanju v drugih umetniških zvrsteh
pa še literat, glasbenik in likovnik. Širši
javnosti manj znan raziskovalec novih
nahajališč hrani verjetno največjo zbirko
fosilnih ramenonožcev v Sloveniji. Na
razstavi se predstavlja s trokrparji
oziroma trilobiti iz obdobij med
spodnjim karbonom in zgornjim permom,
ki jih je našel v Karavankah, med Dovjem
in Jezerskim.
Vmes je v maju ob štiridesetem jubileju
Društva prijateljev mineralov in fosilov, v
tržiški galeriji Atrij predstavil karavankine
iz obdobij od spodnjega karbona do
srednjega perma, ki jih je zbral v
Karavankah in v okolici Bleda. Razstave so
si sledile:
Kosova graščina Jesenice, trilobiti, od 9.
marca do 17. aprila 2017
Galerija Atrij Tržič, Karavankine, od 2.
maja do 22. maja2017
Liznjekova domačija, Borovška 63,
Kranjska Gora, od 9. junija do 17.
septembra 2017

Nekaj utripov in pogledov na
razstavljene primerke trilobitov
in ramenonožcev.
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Napovednik
VABILO NA STROKOVNO EKSKURZIJO
Vabimo vse člane, da se nam pridružite pri strokovni jesenski
ekskurziji v Bosno, ki bo trajala tri dni. Odrinemo v petek 13.
10. 2017 ob 6.30 uri (da se izognemo jutranji gneči), vrnemo
se v nedeljo popoldan. Pot nas bo vodila mimo Zagreba,
Slavonskega Broda, Doboja, Zenice vse do Sarajeva.
Program izleta je nekaj terenov, ogled sejma mineralov in
fosilov v Kreševu ter turistični sprehodili po Sarajevu.
Ustavili se bomo v Zenici v starem rudniškem kopu, kjer
lahko najdemo nekaj mineralov in fosilov. Ogledali si bomo
odprti kop premoga pri Kakanju, kjer bomo raziskovali
pester svet restlinskih fosilov. Domačine v Kreševu bomo
zaprosili, da nas odpeljejo v okolico, kjer so najdišča citrina.
Prevoz bo ali s kombijem ali z lastnimi avtomobili, odvisno
koliko nas gre. Zato se prosim čim prej prijavite na 041
654014 (Robert) ali na mail robert.lorencon@comtrade.com
najkasneje do 30. 9. 2017.
Za prestop meje je dovolj osebni dokument, priporočeno je
imeti s sabo tudi nekaj lokalne valute (bosanske marke). V
kolikor bo vremenska napoved zelo slaba, bo izlet odpovedan.

Vhod v Baščaršijo v Sarajevu.

Miocenske
sladkovodne plasti in
vejice cipres v
rudniku premoga pri
Kakanju.

IZLET V MÜNCHEN
28. oktobra 2017 bomo organizirali izlet z
avtobusom na sejem mineralov in fosilov v
München. Vse dodatne in natančne informacije
o strokovni ekskurziji bodo objavljene naknadno tudi na društvenih spletnih medijih.
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