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UVODNIK
V izolaciji
Letošnje leto je zagotovo v znaku pandemije. Odpadli so vsi sejmi in razstave, prav tako so odpadli vsi planirani strokovni izleti. Matiji je uspela
izvedba izleta v Idrijski rudnik še v zadnjem trenutku, za kar smo mu
hvaležni. Ostali so nam samo še individualni sprehodi v naravo, v enem
obdobju celo omejeni na občino bivanja.
Mimogrede, obstaja znanost o fosilnih virusih, ki se imenuje paleovirologija. Fosilnih virusov sicer ni, so pa v fosilih vidne posledice te nadloge.
Med drugim je vidna posledica v DNK-ju. Tako so uspeli oživiti virus
(Pithovirus sibericum) iz Sibirskega permafrosta starega 30.000 let.
Kot da jih nimamo že dovolj.
Žal nas je ta mesec zapustil naš nekdanji član in moj osebni prijatelj
Damjan Jensterle. Ostajajo lepi spomini na številne terenske izlete, ki sva
jih skupaj preživela. Vse se spreminja, nič ne izgine.
Kljub pandemiji načrtujemo naprej, vendar bo vse odvisno od trenutnih
razmer. Posledično tudi ni napovednika. Ko bo ta nadloga minila, se spet
vidimo na sejmih in izletih. Ostanite zdravi.

Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja prispevkov
in izbora ter obdelave slikovnega gradiva po lastni
presoji. Vsi prispevki niso lektorirani (jezikovno pregledani).

Robert Lorencon
urednik

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, © 2020, DPMFS, Tržič
Oblikovanje in zasnova publikacije: © Matija Križnar
in © Robert Lorencon, 2014—2020.
Tiskani izvodi DN so dosegljivi v nekaterih knjižnicah
(knjižnica PMS) in društvenem arhivu. Dosegljivost
DN lahko preverite v bazi Cobiss.
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Društvena strokovna ekskurzija v Idrijo
Matija Križnar

Udeleženci strokovne ekskurzije v Idrijo, v popolni bojni opremi. Foto: Davorin Preisinger.

Konec februarja, natančneje 28. februarja
2020 smo v društvu organizirali novo
strokovno ekskurzijo. V sodelovanju Martine Peljhan iz idrijskega rudnika, smo
organizirali ogled zaprtih in težje dostopnih delov rudnika. Zaradi varnosti in nadzora je bilo število udeležencev omejeno
na 15 oseb. Vodenje po rudniku je prevzel
nekdanji geolog in izjemen poznavalec
rudišča Bojan Režun. Ogled smo pričeli
pri Antonijevem rovu (danes turistični
vhod) in ga končali pod današnjo upravo
CUDHg Idrija. V rudniku smo si ogledali
nekatere najbolj značilne plasti, geološke
pojave in nekatera najdišča rude, med
katere sodi je tudi cinabarit in samorodno
živo srebro. Po nekaj urnem »sprehodu«
po rudniku in veliko preplezanih lestvah
smo si ogledali še geološko zbirko v
upravni stavbi, kjer so udeleženci lahko
videli zbirko mineralov in rud iz idrijskega rudnika. Za zaključek ekskurzije smo
obiskali še priznano idrijsko restavracijo,
kjer smo poizkusili znamenite žlikrofe.
Idrijska ekskurzija je po odzivih udeležencev dobro uspela in gotovo bomo podobno izvedli tudi še kdaj v prihodnje.
DRUŠTVO PRIJATELJEV MINERALOV IN FOŠILOV ŠLOVENIJE

Udeleženci pri iskanju cinabarita, ki se pojavlja v zelo
drobljivih plasteh. Foto: Matija Križnar.
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Raziskovalni tabor Rogla 2020
Viljem Podgoršek
Pod okriljem ZOTK-e (Zveze za tehnično kulturo
Slovenije) je letos od 5. do 11. julija potekal že deseti naravoslovni tabor. Med številnimi skupinami
je vsa leta dejavna tudi geološka skupina pod
mentorstvom Viljema Podgoršek. Pred leti si je
zraven osnovnega cilja, ki predstavlja uvajanje
mladih v svet geologije predvsem njenega terenskega dela, postavila za cilj postavitev stalne zbirke kamnin, mineralov in fosilov z območja občine
Zreče. Primerki so se tako vsako leto dopolnjevali
v začasnih namiznih vitrinah, ki so sicer bile med
letom na ogled v hotelu Planja, vendar so se večkrat prestavljali po objektu. Potrebno je dodati da
je v navedenem hotelu že vrsto let postavljena
manjša razstava na temo glažutarstva na Pohorju
v bližini recepcije hotela, ter tako na ogled obiskovalcem. V omenjenih namiznih vitrinah je bilo
razstavljenih okrog 60 primerkov iz aktivnih in
opuščenih kamnolom ter drugih priložnostno
odprtih izkopov ter iz grap pritokov reke Dravinje
ki izvira pod Roglo. Še posebej veliko primerkov
je izhajalo iz velikega aktivnega kamnoloma v
Stranicah, ki je v nekaterih virih poznan kot kamnolom pri Lipi. Vsa leta smo si ga tudi v času taborov ogledali, predvsem kot eno redkih nahajališč fosilov na ozemlju občine Zreče. Lansko leto
smo se v času tabora z direktorjem hotela in predstavniki občine Zreče dogovorili za stalno postavitev omenjene razstave in njeno dopolnitev z novimi primerki, saj jih v omenjene vitrini ni bilo mogoče več razstaviti. Preko zime je po načrtih mizarski mojster izdelal in pritrdil stenske vitrine in
v času tabora se je zbirka najprej preuredila in
dopolnila z novimi letošnjimi najdbami, nato pa
tudi razstavila. Ob zaključku tabora je bilo slovesno odprtje razstave, ki ga je izvedel podžupan
občine Zreče, ki je ob navedeni priložnosti pripravila tudi manjšo pogostitev. Zbirka je tako stalno
na ogled, ter predstavlja pomembno vsebino nastajajočega naravoslovnega kotička, se pa tudi
vsebinsko dopolnjuje z pred leti postavljeno zbirko kamnin Pohorja v dolini na pregradi Sopočnice. Do konca letošnjega leta je predviden izid tematske zloženke.

Nove stenske vitrine v hotelu Planja pred razstavitvijo razstave.

Geološka skupina v kamnolomu gnajsa v Boharini .

Mladi geologi v edinem aktivnem kamnolomu marmorja v Sloveniji, ki se
nahaja v Skomarju.
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Naša članica Natalija, zbiralka fosilov
Matija Križnar

Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije združuje ljubitelje in strokovnjake na področju mineralov
in fosilov iz vse Slovenije. Mnogi so dokaj aktivni, drugi zgolj pripomorejo k nemotenemu delovanju društva.
Zagotovo je med najbolj aktivnimi tudi naša članica
Natalija Deržič, ki zbira predvsem fosile. Svoje zani-

DRUŠTVO PRIJATELJEV MINERALOV IN FOŠILOV ŠLOVENIJE

manje za fosile in geologijo pogosto prelije tudi v društveno revijo Konkrecija, kjer je postala že redna avtorica. Drugače pa pogosto zahaja tudi v njej bližnjo okolico, kjer nabira fosile. O njenem zanimanju je nastal
tudi pričujoči članek, ki je bil objavljen v Posavskem
obzorniku.
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Ježki kamnoloma Lipovica lani in letos
Andrej Kostrevc

Različni ježki, premera 5 do 6 cm. Foto: Andrej Kostrevc.

Kamnolom Lipovica pri Brišah, vsem zbirateljem fosilov dobro poznan, je še dandanes zelo zanimiv.
V zgornjem južnem delu kamnoloma, kjer je fosilov
največ, ni več rudarskih aktivnosti in se police bolj ali
manj zaraščajo.
Najmočneje je zaraščena vrhnja polica. Na njej v zimskih mesecih, ko ni listja in trave, najdemo različne
fosile. Med njimi je precej dobro ohranjenih fosilov
različnih ježkov, ki so se odluščili iz stene kamnoloma,
in so padli na polico (fotografija zgoraj).
Slabše je ohranjen fosil ježka, najden prav tako na tej
vrhnji etaži, na katerem pa so dobro vidne, do 7 mm
velike, cevaste tvorbe mnogoščetincev.
Zelo zanimiva je februarska najdba odlično ohranjenega ježka (fotografija desno), ki je bil v skalni razpoki na
jugozahodu vrhnje police kamnoloma. Fosil je bil rahlo
vpet v preperelo desno steno skalne razpoke

Prepariran ježek iz razpoke s premerom 11 cm in višino 5,5
cm. Foto: Andrej Kostrevc.

Na večkrat prehojeni, najbolj dostopni in pregledani
srednji etaži, pa je v mesecu maju presenetila najdba
odlično ohranjenega ježka. Kot prej opisan »ježek iz
razpoke«, je bil tudi ta na spodnji strani večjega kamnitega bloka zaščiten pred vremenom, in je sam izpadel. Korona ježka je dolga 9, široka 8,5 in visoka 2,4
cm. Ohranjena sta ježek in podlaga, na kateri se je nahajal (fotografije na naslednji strani).
Seveda, so bili zraven teh opisanih fosilov prav tako
najdeni še ramenonožci, različne školjke, polžki idr.
Po pogovoru z domačini, naj bi kamnolom nehali izkoriščati leta 2022, nato pa bi sledila njegova sanacija.
Bomo videli. Nekaj časa za iskanje fosilov še imamo!

DRUŠTVO PRIJATELJEV MINERALOV IN FOŠILOV ŠLOVENIJE

Ježek takoj po najdbi (terenska fotografija). Foto: Andrej
Kostrevc.
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Ježek, visok 2,4 cm (terenska fotografija). Foto: Andrej Kostrevc.
Prepariran ježek na podlagi. Foto: Andrej Kostrevc.
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Kost triasnega morskega plazilca
iz mežiškega rudnika
Ivan Ocepek

37 mm dolga fosilna kost. Foto: Ivan Ocepek.

Zgornje triasne karnijske plasti mežiškega
rudnika sestavljajo plasti apnenca, dolomita,
laporovca in skrilavega glinavca. Slednji tvorijo
tri značilne klasične horizonte, od katerih je
prvi najbogatejši s fosili, od katerih je vodilni
fosil Carnites floridus. V tem horizontu so tudi
našli vretenca ihtiozavra, za katerega je dr. Irena Debeljak določila, da pripada rodu Shonisaurus. Drugih fosilnih triasnih plazilcev iz
mežiškega rudnika pa do nedavnega nismo poznali.
Letos pomladi pa sem v opuščenem rovu pod
Peco našel fosilno kost. Ležala je v prvem klasičnem horizontu karnijske stopnje. Dolga je
37 mm, na preseku je ovalne oblike z daljšim
premerom 18 mm in krajšim 12 mm. Že zunanja struktura kaže na kost. Veliko bolj pa to
potrjuje naravno izlužen presek, na katerem je
videti kortikalno kost z jasno vidnimi Haversovimi kanali in spongiozo. Na podlagi poslanih
slik je dr. Irena Debeljak ocenila, da gre najverjetneje za fragment stegnenice oklepnega plakodonta in dodala, da so ti triasni reptili živeli v
plitvih morjih v bližini obale. Takšno okolje je
bilo tudi v času nastajanja prvega karnijskega
klasičnega horizonta. Nadaljnje analize pa bodo odkrile kaj več. Seveda pa imam v načrtu
natančneje preiskati mesto najdbe v upanju, da
me sreča še ni zapustila.

Fosilna kost v prečnem preseku, kjer se vidi, da gre za cevasto kost. V
kortikalisu se vidijo dokaj široki Haversovi kanali, kanal pa je izpolnjen s
spongiozno kostjo. Foto: Ivan Ocepek.
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OKROGLA MIZA 2019
Geološko-naravoslovni potopisi
Matija Križnar

V soboto, 30. marca 2019 je v kotni dvorani Prirodoslovnega muzeja Slovenije potekala društvena Okrogla miza 2019. Tokrat smo se odločili za izvedbo predavanj v obliki potopisov. S svojimi predavanji so sodelovali nekateri člani društva. Spodaj povzemamo
naslove predstavljenih predavanj in kratke povzetke.
Davorin Preisinger: Geološko in paleontološko potepanje po severu Afrike
Pred dvema desetletjema smo se štirje prijatelji z dvema džipoma odpravili na potep, po Libiji potem smo
se okoli Sredozemskega morja podali še na ogled Palmire v Siriji in Petre v Jordaniji. Na poti se je nabralo
kar nekaj zanimivega "kamenja". Naše geološke dogodivščine boste spoznali na predavanju.

Viljem Podgoršek: Geološki utrinki iz Namibije
Namibijo lahko na osnovi pestrosti kamnin, njihove
starosti, še bolj pa raznolikosti mineralov prištevamo
med geološko vroče točke sveta. Naštetemu se pridružujejo še zanimive reliefne oblike z drugim največjim
kanjonom na svetu, najvišjimi sipinami v najstarejši
puščavi na svetu. Kot da vse našteto ni dovolj se pridružujejo še največji kovinski meteorit in mnoge druge zanimivosti.
DRUŠTVO PRIJATELJEV MINERALOV IN FOŠILOV ŠLOVENIJE

Foto: Matija Križnar.

Robert Lorencon: Bosna in Hercegovina - paleontološki izleti po rudnikih premoga in
okolici
Prikazan bodo rezultati izletov po Bosni in Hercegovini, kjer sem obiskal nekaj rudnikov miocenskega premoga in rudnikov eocenskih glinice ter njihove okolice. Predstavljeni bodo predvsem najbolj pogosti in
značilni fosili teh najdišč.
Matija Križnar: Severna Patagonija – od pingvinov do dinozavrov
Patagonska pokrajina se z polotokom Valdes zajeda
tudi globoko v Atlantski ocean. Spoznali bomo zanimive živali, od pingvinov do veličastnih kitov ter tudi
geološko podlago in fosile tega polotoka. Med dinozavre in fosilne sesalce pa bomo stopili že na celinskem
severu Patagonije. Ogledali si bomo paleontološki
muzej in paleontološko dediščino tega dela Južne
Amerike.
Kot vedno se je Okrogla miza zaključila s prijetnim
pogovorom in snovanjem ciljev za prihodnja potovanja. Na tem mestu se zahvaljujemo tudi gostitelju Prirodoslovnemu muzeju Slovenije, ki je v času predavanj dovolil tudi brezplačni vstop vsem poslušalcem
in članom društva.
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Občni zbor in volitve Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije
Matija Križnar

Redni občni zbor članov DPMFS je potekal v soboto, 4.
julija 2020 v prostorih zasebnega muzeja Pangea v
Dragonji vasi (vodi ga naš član Viljem Podgoršek).
Zbor je s pozdravnim govorom odprl predsednik Rok
Gašparič. Z branjem poročil in razpravo o poročilih
smo izvedli razrešnico staremu vodstvu in organom
društva. Z novimi volitvami, po predhodno sprejetih
predlogih, so bili nato izvoljeni naslednje vodstvo in
organi:
Upravni odbor: Rok Gašparič (predsednik), Peter
Miklič (podpresednik), Robert Lorencon (urednik
Konkrecije in Društvenih novičk), Matija Križnar
(tajnik), Viljem Podgoršek, Lado Srečnik in Vojko Tomič.

Občni zbor društva v muzeju
Pangea. Foto: Matija Križnar.

Po zboru in volitvah smo se udeleženci zbral v bližnjem gostinskem lokalu, kjer je naš gostitelj Viljem
Podgoršek že predhodno uredil kosila. Ob prijetnem
pogovoru in opazovanju mladih štorkelj na bližnjem
gnezdu smo v zgodnjih popoldanskih urah zaključili še
eno društveno druženje.

Podelitev častnega članstva Mariji Frantar.
Foto: Matija Križnar.

Nadzorni odbor: Davorin Preisinger (predsednik),
Pavle Razložnik in Andrej Kostrevc (član).
Častno razsodišče: Zmago Žorž (predsednik), Sandi
Stopar in Vili Rakovc (člana), Blagajničarka: Marija
Frantar.
Na koncu je novoizvoljeni predsednik Rok Gašparič
podelil častno članstvo naši dolgoletni članici
in blagajničarki Mariji Frantar. Mar ija si je
častno članstvo zaslužila v izjemno marljivim in kritičnim delom v društvu. Urejala in nadzirala je predvsem
finančni del delovanja društva in pomagala pri urejanju članstev. Pogosto smo jo lahko srečali na prireditvi
Minfos, kjer je pobirala članarine in redno pomagala
pri vseh zapletih v društvu. Marija, še enkrat čestitke!
DRUŠTVO PRIJATELJEV MINERALOV IN FOŠILOV ŠLOVENIJE
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Zadnja srečanja z Damjanom
Jensterletom
Davorin Preisinger

Rudnik v Javorniškem
Rovtu 22.7.2016
Damjan me je ta dan peljal
na ogled vhoda v opuščen
rudnik železove rude. Sam
vhod je odprt in dokaj stabilen, rova je pa le kakih pet
metrov. Je pa zanimiva jalovina pred njim. V njej se najdejo dobro ohranjeni fosili
različnih školjk iz obdobja
eocena.

Damjan pred
vhodom v zapuščeni rudnik nad
Javorniškim Rovtom. Foto: Davorin Preisinger.

Planina Brsnina
30.5.2017
Z Damjanom sva se odpravila
na raziskovanje fosilov po
planini Brsnina. On je vodil,
ker sta prej tu že iskala karbonske fosile z Robertom
Lorenconom. Teren je precej
poraščen s travo, le ob manjših strugah občasnih potočkov je vidno manjše kamenje
pomešano z zemljo. Najlepši
primerki ramenonožcev se
dobijo v za dobro pest velikih
konkrecijah. Seveda te niso
pogoste. Ves dan obračanje
kamenja in drobljenja manjših kamnov prinese tudi kakšno zadovoljstvo. Utrujenost
se pokaže šele ko sedež v avtomobil.

Za ramenonožci
po planini Brsnina. Foto: Davorin
Preisinger.

Ramenonožec v
konkreciji iz Brsnine. Foto: Davorin
Preisinger.
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Pečovnik 8.5.2018
Ogledala sva si dve nahajališči. Najprej je Damjan vodil
ogled po hribu Pečovnik.
Največ sva »brskala« po razgaljenem strmem pobočju
velikem kakšnih dvajset krat
dvajset metrov. Karbon, precej zdrobljen material, a se je
našlo nekaj ramenonožcev,
pecljev morskih lilij in mahovnjakov. Nazaj grede sem
mu pokazal nahajališče koral
in množico švagerin pod Stegovnikom. Naporen a prijeten dan.

Najdišče karbonskih fosilov na
Pečovniku, kot so
trilobiti, ramenonožci, korale in
mahovnjaki. Foto:
Davorin Preisinger.

Zadnji skupni obisk terena pod Stegovnikom
27.5.2020

Na obisk terena karbonskih
fosilov pod Stegovnik smo se
podali Damjan, Rok in moja
malenkost. Vedel sem za njegov boj s kruto boleznijo.
Amaterski zbiralci smo veliki
optimisti, zlepa ne odnehamo. Tako je bilo tudi to pot.
Delavno z zmernimi šalami
in velikim lomljenjem sumljivih skalnih kopuč. Brez napornega dela ni uspehov, zato je vsaka najdba še toliko
več vredna. Ne mislim gmotno ampak duševno. Z Rokom
sva se zapičila v hudourniško
grapo, Damjan pa je raziskoval okolico. V tako prijetnem
iskanju čas vedno prehitro
teče. Še kakšna skupna fotografija in proti domu. Žal je
bilo to najino zadnje potepanje. Konec julija sem mislil
da bi bilo dobro kam odriniti,
terenov je še toliko. Dvakrat
sem te klical a se nisi oglasil,
čudno, po navadi si poklical
nazaj. Drugega avgusta si
napisal: "Pokličem, ko bom
boljši." Odgovoril sem ti:
"Damjan, drži se. Večkrat
mislim nate. Razumem te,
oprosti".

Nahajališče koral
rodu Preisingerella pod Stegovnikom. Foto: Davorin Preisinger.

Na terenu pod
Stegovnikom.
Foto: Rok Gašparič.
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DRUŠTVENE NOVIČKE

Številka 28., Avgust 2020

Damjanu Jensterletu v slovo
(1951—2020)
Matija Križnar

Z neizmerno žalostjo smo se poslovili
od našega dolgoletnega društvenega
člana Damjana Jensterleta iz Bleda.
Damjan je bil izjemno aktiven član in
zbiralec fosilov, med katerimi je najbolj občudoval fosilne ramenonožce, ki
jih je zbiral približno dve desetletji.
Njegov »teren« je bil razprostrt predvsem po Gorenjskem, kjer je našel tudi
mnoga nova najdišča v Karavankah in
Julijskih Alpah. Sam je večkrat poudaril, da je vsak fosil, ki ga pobereš rešen
pred uničenjem. V svoji zbirateljski
vnemi je zbral obsežno paleontološko
zbirko, ki jo je rade volje pokazal tako
strokovnjakom, kolegom zbiralcem ali
pa je del postavil na ogled ob različnih
priložnostih.
Pogrešali bomo Damjanov kritičen, a
realen pogled na zbiranje fosilov in
mineralov. Pogrešali bomo njegovo
prisotnost na mnogih društvenih dogodkih, kjer je delil svoje znanje in poznavanje paleontoloških zakladov Slovenije.
Damjan, ohranili te bomo v lepem spominu ob tvojih poetičnih besedah.
Zaman boste iskali sledi,
kje so počivali včeraj
in kam gredo danes.
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