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UVODNIK
Iz dopusta
Prisrčno upam, da ste prav vsi uživali na zasluženem dopustu, predvsem
zdravi in daleč stran od pandemije, ki nam je svet obrnila na glavo. Odnesla nam je kar nekaj aktivnosti in druženja, ki ga še najbolj pogrešamo. In
kljub vsesplošni podražitvi draginje, zaradi katere imamo mnogi nove
skrbi, so kamnine na terenu še vedno tam in čakajo, da jih odkrijemo. In
to za isto ceno, potrebujemo samo dovolj potrpljenja.
Letošnjo Konkrecijo smo uspešno izdali, za novo že zbiramo prispevke.
Tokratna tema je »minerali kremena in fosilni polži«. Prepričan sem, da
bo zanimivih tem dovolj za novo Konkrecijo.
Za nami je tudi sejem MINFOS, ki je bil tokrat na novi lokaciji. Nekaterim je lokacija všeč, drugim manj, a pomembno je, da smo se ponovno
srečali, kakšno navrgli in zamenjali kamen ali dva.
Pred nami je še veliko lepih dni za sprehode in raziskave. Zato bi na tem
mestu spodbudil vse, ki so imeli zanimivo geološko dogajanje, da le-to
delijo z nami in nam pošljejo kakšen članek za našo novo Konkrecijo ali
prihodnje številke Društvenih Novičk.

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, © 2022, DPMFS, Tržič
Oblikovanje in zasnova publikacije: © Matija Križnar
in © Robert Lorencon, 2014—2022.
Tiskani izvodi DN so dosegljivi v nekaterih knjižnicah
(knjižnica PMS) in društvenem arhivu. Dosegljivost
DN lahko preverite v bazi Cobiss.
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Strokovni izlet v München
Davorin Preisinger

Po dveh letih so se razmere toliko
umirile, da smo lahko organizirali
strokovno ekskurzijo na sejem Mineralientage v München. Poln avtobus s sedeminštiridesetimi udeleženci. No, trije sedeži so bili
prazni, ker se gospa s tremi prijavljenimi ni pojavila. Tudi plačala ni.
Neodgovorno, ker je bilo na čakanju še nekaj interesentov. Malo v
razmislek za naprej, ker članov
DPMFS nas je bilo samo trinajst.
Drugače je vse potekalo lepo, sproščeno.
Se je videlo da smo že vsi težko pričakovali ta veliki sejem. Vsa zahvala Vojku
Tomiču, ki je nosil vso breme organizacije, zato se priporočamo za naprej.
Sama razstava se je odvijala v treh dvoranah, včasih jih je bilo pet ali celo šest.
Ampak paše za oči je bilo kljub temu dovolj. Poudarek sejma je bil letos na nakitu in so zato prvo halo preplavili razstavljavci predvsem z verižicami, obeski in
brušenimi minerali. Kljub temu ostali
nismo bili prikrajšani. Zopet so se pojavili ponudniki z vsega sveta.
Ker ima naše društvo že vseskozi sedež v
Tržiču, ki je pobrateno z Francoskim
mestom Sainte-Marie-aux-Mines, kjer
prirejajo eno največjih razstav mineralov
in fosilov v Evropi, smo se oglasili na
stojnici pri njih. Z Vilijem Podgorškom
sva pred leti v njihovem mestu razstavljala Slovenske minerale in fosile. Na njihovem razstavnem prostoru so se bili
sami mladi organizatorji. So se pa spomnili imen starejših s katerimi smo nekoč
sodelovali. Z njimi je bila tudi nova
gospa županja Noelli Hestein, ki nas je
pozdravila in smo se z njo za spomin slikali.
DRUŠTVO PRIJATELJEV MINERALOV IN FOŠILOV ŠLOVENIJE
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Po osmih urah ogledovanje in tudi nekaj
nakupovanja smo bili kar lepo utrujeni.
Prihodnje leto se zopet vidimo.
Edino, kar je bilo opaziti neprijetnega, so
bile že vseskozi rastoče cene. Vse kaže, da
v Evropi še ni finančne krize. Samo za primer, pred leti bi za pest velik kos z kakšnim lepim kristalom stal tam okoli dvajset evrov. Sedaj sem opazil kar nekaj podobnih, nič kaj posebnih okoli sto evrov.

Utrinki s sejma. Vse fotografije: Vojko Tomič.
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O ledenodobnem najdišču Njivice
Matija Križnar
Vsako odkrivanje in raziskovanje paleontoloških
najdišč je povezano z zgodovinskimi dejstvi. Mnogokrat so katera izmed
njih pozabljena, spregledana ali namerno izpuščena. V našem primeru gre
za nekaj novih informacij
o najdišču ledenodobne
favne in hkrati tudi paleolitskem najdišču pri Njivicah nad dolino Sopote blizu Radeč.
Najdišče so po naključju ob
gradnji regionalne ceste našli
delavci 22. marca leta 1934.
Manjša jama z imenom Jama
pri Njivicah, ki ima danes katastrsko številko 1851 je bila v
celoti zasuta s sedimenti
(Ladišić 2007). Še isti dan je inženir H. Fink
(vodil naj bi gradnjo ceste) obvestil takratno Muzejsko društvo Celje o novem odkritju jame in
najdbah v njem (Brodar 1935, 4-6). Odkrili naj bi
predvsem kosti jamskega medveda in kasneje ob
izkopavanjih tudi kameno orodje. Izkopavanja je
vodil izkušen in priznani arheolog Srečko Brodar. O izkopavanju je napisal obsežno razpravo
(Brodar 1935), v kateri omenja, da naj bi našli
poleg kosti jamskega medveda (šlo naj bi za vsaj
5-6 osebkov) tudi še lobanjo kune belice in nedoločeno kost srednje velikega sesalca ter nekaj kosti majhnih sesalcev in ptic. Iz jame so izkopali
vse sedimente, ki so jih dobro raziskali in dokumentirali.
Naše raziskovanje arhivskih virov iz knjižnice
Narodnega muzeja Slovenije pa je postreglo še z
drugo platjo zgodbe o obveščanju glede odkritja.
Ene izmed dokumentov je dopis iz Tovarne za
dokumentni in kartni papir Bratov Piatnik iz Rateč, ki so se nahajali v bližini novega najdišča. V
DRUŠTVO PRIJATELJEV MINERALOV IN FOŠILOV ŠLOVENIJE

Arhivsko pismo o odkritju novega najdišča jamskega medveda.
Arhiv Narodnega muzeja Slovenije, foto: Matija Križnar.

dopisu, iz dne odkritja 22. marca 1934, so takratni Narodni muzej v Ljubljani obvestili o odkritju
okostja neke velike živali, ki je niso uspeli identificirati. Hkrati pa so povabili, naj bi si nekdo iz
muzeja prišel najdbe ogledati. Naslednji dan so
se iz muzeja zahvalili za obvestilo in zaprosili
(pismo je pripravil ravnatelj Josip Mal), če lahko
v Ljubljano pošljejo vsaj kakšen kostni ostanek,
predvsem lobanjo z zobmi. V odgovoru še zapišejo: »V slučaju, da gre za kako posebno ali drugače zanimivo najdbo, bo muzej potem takoj odposlal svojega strokovnjaka, da zbere tudi vse ostale dele (ki naj se shranijo) in bi ves položaj na
licu mesta ogledal.«. Strokovnjak, ki bi ga muzej
poslal, bi bil zagotovo Fran Kos, ki je bil takrat
tudi vodja prirodoslovnega oddelka muzeja in je
bil dober poznavalec fosilnih ostankov.
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Dogodki in posledično raziskovanje so
se očitno odvili tako, da je primat prevzel Srečko Brodar, kot smo zapisali
zgoraj. Nekoliko bolj neobičajno pa je,
da so se mnoge izkopane in odkrite kosti
jamskega medveda porazgubile oziroma
kot v enem izmed odstavkov zapiše Brodar: »Radi prhkega stanja sta pri dvigu
2 razpadli, tretjo in del boljše ohranjenih kosti je poslal gosp. ing. H. Fink paleontološkem u institutu univerze Kralja Aleksandra I. v Ljubljani. Ostali
osteološki material, ki je bil po večini v
precej slabem stanju, so prejeli razni
okoliški šolski zavodi.«. Danes so verjetno edini in skromni ostanki iz ledenodobnega najdišča pri Njivicah shranjeni
v paleontološki zbirki Prirodoslovnega
muzeja Slovenije, ki dosledno ohranja in
proučuje paleontološko dediščino slovenskega ozemlja že več kot dve stoletji.

Pismo Josipa Mala s prošnjo o posredovanju novo odkritih fosilnih kosti iz najdišča pri Njivicah. Spodnja čeljust jamskega medveda iz jame pri Njivicah je ena izmed redko ohranjenih kosti iz
najdišča. Arhiv Narodnega muzeja Slovenije (pismo), zbirka Prirodoslovnega muzeja Slovenije (fosil), foto: Matija Križnar.

Literatura in viri:
Arhiv Narodnega muzeja Slovenije, mapa leto 1934 (Pismo
Bratov Piatnik in pismo J. Mala).
Brodar, S., 1935: Nova paleolitska postaja v Njivicah pri Radečah. Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo, 16: 1-33.
Ladišić, B., 2007: Jama pri Njivicah. Dolenjski kras, 5: 62-65.
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Fosili Mežiške doline iz obdobja srednjega zemeljskega veka
Rok Gašparič
Koroški pokrajinski muzej je v sodelovanju z našim članom in zbirateljem
fosilov Ivanom Ocepkom pripravil
priložnostno razstavo fosilov Mežiške
doline iz obdobja srednjega zemeljskega veka, tj. mezozoika.
Otvoritev razstave je bila v soboto, 1. oktobra
2022, v izpostavi muzeja na Remšniku, kjer
gostuje tudi stalna razstava mineralov iz
remšniškega rudnika, ki jo je pripravil naš
član Zmago Žorž. Tako si je do nadaljnjega
na Remšniku mogoče ogledati kar dve zanimivi razstavi.
Muzej mineralov Remšnik je urejen v prostorih Krajevne skupnosti na Remšniku. V
muzeju si lahko ogledate in raziščete minerale, ki so vidni s prostim očesom, pod povečevalnim steklom in mikroskopom. Občudovali boste lahko tudi v svetovnem merilu zelo
redke minerale, kot so beaverit, brianyoungit, karbonatni cyanotrichit, langit, linarit in
posnjakit. Zmago Žorž, avtor te zbirke, se že
več kot trideset let posveča raziskavam mineralov.
Dober poznavalec fosilov Mežiške doline,
Ivan Ocepek, pa tokrat predstavlja zanimive
fosilne ostanke iz triasnih plasti rudnika
Mežica, od koder lahko občudujemo znane
in lepe primerke amonitov Carnites floridus,
tukaj pa so bila najdena tudi vretenca
ogromnih triasnih ihtiozavrov. Nekoliko
mlajši so razstavljeni primerki rdečih amonitov iz nahajališča Jesenikov vrh, ki so jurske
starosti. Za slovenski prostor pa si posebno
pozornost zaslužijo redki in nenavadni heteromorfni amoniti kredne starosti iz nahajališča Leše nad Prevaljami.
Zgoraj: Zmago Žorž s stalno razstavo mineralov Remšniškega rudnika. V sredini: Razstavo je otvorila predstavnica
Koroškega pokrajinskega muzeja (desno). Spodaj: Zanimivi
kredni heteromorfni amoniti iz Leš nad Prevaljami.
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Vpogled v miocenski svet skozi najdbe v
Jazbin vrhu
Ivanka Cvetko Tratnik
Naselje Jazbin vrh se nahaja na
Kalobju, ki je srednje velik kraj v
občini Šentjur pri Celju.
Tukaj stoji tudi naša kmetija, ki pa je zaradi skrivnega sveta pod našimi nogami,
postala zanimiva za raziskovalce, kot sem
sama. Tako je v pol leta nastala že lepa
zbirka fosilov.

Zgoraj: miocenski morski ježek.
podaj: mahovnjaki, verjetno rodu Cellepora.

Fosili, ki sem jih našla večinoma spadajo
v obdobje miocena. Sestava tal je na posestvu zelo raznolika, litotamnijski apnenec, plasti laporovca in laporovega peščenjaka.
V litotamnijskem apnencu so fosili nekoliko drugačni. Na žalost je veliko fosilov
pretrtih in prekristaliziranih. Največ se je
našlo ostrig, ostankov rdečih alg, spužev,
deli koral, različnih lupin školjk, kamenih
jeder školjk, mahovnjakov (pri teh so zelo
zanimivi ostanki razvejanih kolonij).
Pogostost pojavljanja koralinacej oz. rdečih alg v izluženi obliki (rodoidi) je precejšnja, saj se najdejo kar na površju.
Na površini sem našla tudi veliko rakov
vitičnjakov, ki so pogosto pritrjeni na
gmote rdečih alg. Vse skupaj je lepo izlužila narava sama.

Spodaj: miocenski školjki (Venus multilamella) v laporovcu.

V laporovcu in laporastem apnencu pa
sem našla zelo raznoliko in pestro zbirko
fosilov.
Našla sem različne lupine školjk, nekaj
celih školjk, dele pooglenelih rastlin in
listov, odtise listov, nepravilne morske
ježke (verjetno rod Echinolampas melitensis) delčke korone dveh pravilnih
morskih ježkov.
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Potepanje po Bosni
Andrej Kostrevc
Z velikim veseljem sem se sredi junija
pridružil Robertu Lorenconu pri iskanju
fosilov v Bosni, kjer sem bil že večkrat, a
nikoli na najdiščih fosilov.
Po odhodu iz Ljubljane, v topli junijski soboti,
sva se prvič ustavila v Kaknju. Na deponiji premogovnika sva našla lepe fosile cipres in listov
različnih listavcev: vse v miocenskem laporovcu.
Rahlo razočaranje je sledilo naslednji dan dopoldne na rudniški deponiji v Brezi. Zaradi opustitve kopanja premoga je tam laporovec na površini že popolnoma razpadel, z njim vred pa tudi vsi
rastlinski ostanki. Videla pa sva dim podzemnega požara premoga in našla nekaj piritnih oblog
na laporovcu.
Pirit v rudniku Breza.

Po prenočitvi v Šibeniku sva se naslednji dan, v
sredo, srečno vrnila v Ljubljano.
Na koncu sva ugotovila, da Foča, kljub zanimivim najdbam v preteklosti, ni več zanimiva, na
prihodnja potovanja pa se velja odpraviti zaradi
ugodnejših temperatur v drugih letnih časih.

Peščene piramide v
okolici Foče.

Podobno je bilo to popoldne tudi na deponiji
rudnika Miljevina pri Foči. Ogledala pa sva si
bližnjo naravno znamenitost, v kateri je erozija
oblikovala peščene piramide.

Kolonija polžev iz rudnika glinice v Čitluku.
Vse fotografije: Andrej Kostrevc.

Naslednji dan sva se odpravila v Mostar in popoldne v bližnje dnevna kope že opuščenega
rudnika boksita v Čitluku. Plasti laporovcev so
bile ponekod polne kamenih jeder školjk in polžkov.
Predzadnji dan sva v »luknjah« eocenskega
rudnika boksita v bližini Posušja našla nekaj lepih koral in polžev, pregnala pa naju je peklenska vročina.

DRUŠTVO PRIJATELJEV MINERALOV IN FOŠILOV ŠLOVENIJE

9

DRUŠTVENE NOVIČKE

Številka 30., November 2022

Oligocensko morsko stopalce
iz Trbovelj
Matija Križnar
Leta 1881 je avstrijski geolog in paleontolog Aleksander Bittner (1850-1902) dobil
nalogo podrobno raziskati območje bogatih premogonosnih terciarnih plasti med
Zagorjem ob Savi in Laškim. Nekaj let
kasneje je na Dunaju izdal izjemno temeljito delo Die Tertiär-Ablagerungen von
Trifail und Sagor (slovenski prevod Ter-

ciarne plasti Trbovelj in Zagorja ob Savi),
kjer je raziskal in razčlenil stratigrafske
probleme in paleontološko obdelal favno
mehkužcev.
Terciarne plasti omenjenega ozemlja je Bittner
razčlenil na oligocenske soteške plasti s premogom (danes je to trboveljska formacija) in na neogenske (miocenske) plasti. Natančno je raziskal

Izvirni opis in ilustraciji
morskega stopalca Chenopus trifailensis, kot jih je
prikazal Aleksander Bittner.
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tudi favno plasti, kjer je opisal preko 17 novih
vrst. Iz skladov nad premogom je odkril tudi posamezne plasti z polži iz družine Aporrhaidae
(morska stopalca). Posebno pogosti so bili ti polži v nekaterih delih laporovcev in glinavcev in jih
je poimenoval celo »laporovec z morskimi stopalci« (izvirno »Chenopusmergel«). Med preiskavo nekaterih hišic je očitno opazil in predvideval, da pripadajo hišice oligocenskih morskih
stopalc iz najdišča med Trbovljami in Hrastnikom novi vrsti. Bittner je zato novo vrsto poimenoval Chenopus trifailensis (poslovenjeno Trboveljsko morsko stopalce), torej po Trbovljah.
Zaradi opustitve izkoriščanja premoga, predvsem na površinskih odkopih so se mnoga najdišča zasula in zarasla. Novo najdišče omenjenega
oligocenska morskega stopalca smo odkrili šele
pred leti, ko so na območju nekdanjega odprtega
kopa Neža izvajali nekatera zemeljska dela. Ti
zanimivi polži se tod pojavljajo večinoma kot kamena jedra oziroma odtisi ter v plasteh glinavca
pod skrilavimi glinavci z ribami. Vsi primerki
morskih stopalce torej izhajajo iz plasti trboveljske formacije, ki je egerijske starosti (približno
25 milijonov let).

Številka 30., November 2022

tracij Chenopus haeringensis (to naj bi bil neotip) je upodobil v Trstu rojeni paleontolog in geolog Julius Dreger (1861-1945), ko je opravil revizijo polžev iz premogonosnih plasti pri Bad
Häringu. Danes paleontologi Bittnerjevo vrsto
Chenopus trifailensis uvrščajo kot mlajši sinonim za vrsto Aporrhais haeringensis, ker po pregledu nekaterih bolje ohranjenih ostankov potrjujemo tudi mi. Prav zanimivo bo raziskati še
druge Bittnerjeve opisane vrste mehkužcev in
med njimi se gotovo skrivajo resnično prvič opisane vrste iz današnjega slovenskega ozemlja.

Neotipski primerek polža Aporrhais haeringensis na eni
izmed redkih ilustracij te vrste. Po Dreger, 1892.

Podobno kot se je spreminjalo poimenovanje posameznih formacij in plasti v Zasavju so paleontologi kmalu opazili tudi,
da je Bittnerjeva vrsta Chenopus trifailensis podobna že opisani vrsti Chenopus haeringensis iz avstrijskega najdišča (tudi
premogovnikov) pri Bad Häringu blizu
Kirchbichlu. Omenjeno vrsto je prvi opisal
nemški geolog in paleontolog Carl Wilhelm von Gümbel, ki pa vrste in prikazal v
obliki ilustracije. Eno prvih in redkih ilus-

Spletni viri:
Wieneke, U., Stoutjesdijk, H., Simonet, P. &
Liverani, V., (ured.): "Aporrhais haeringensis
". Gastropoda Stromboidea,
www.stromboidea.de/?
n=Species.AporrhaisHaeringensis (dostop:
September 3, 2022)
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Nedavno zbrani in različno
ohranjeni primerki oligocenskih morskih stopalc
Aporrhais haeringensis iz
najdišča med Trbovljami in
Hrastnikom. Velikosti primerkov so med 20 in 30
mm. Foto: Matija Križnar.
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Novoodkrit starejši rudniški rov
v okolici Ruš
Andrej Kostrevc
Med domačini na Glažuti pri
Rušah že dalj časa kroži legenda
o rudniku zlata na bližnjih Pohorskih obronkih.
Štirje vztrajni domačini iz Glažute Danilo Švikart, Matej Višič ter brata Vitko in Jože Bačun so letos zgodaj spomladi odkrili opuščen rudniški rov.
Najprej majhno za dve pesti veliko
luknjo so nekoliko razširili, splezali
vanjo in vstopili v slaba 2 m visok in
nekaj več kot 70 m dolgi rov.
Vhod v nov rov pri Glažuti.

Na mojo prošnjo so me domačini v
začetku aprila peljali na ogled rova. K
ogledu so povabili tudi Zmaga Žorža,
ki nam je povedal marsikaj zanimivega o delovanju rudnika.

Jože Bačun in Zmago Žorž.

Rov je vodoraven, na začetku vlažen, z
nekaj rahlimi ovinki. Na stenah, v
temni metamorfni kamenini, smo
opazili sledove svedrov in drugega
orodja. V prvi tretjini rova smo opazili
tudi nekaj jamskih kobilic.

Po podatkih iz Ruške kronike je rudnik z
več rovi na tem mestu deloval od leta
1742 do leta 1794, kar dokazuje klesan
napis na kamniti plošči, ki so jo odkrili v
bližini rudnika.

Pirit na delno limonitiziranem
kremenu.
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Eocenske korale iz Hercegovine
Robert Lorencon
Ker je bila pozna jesen še zelo mila,
sem spakiral stvari v avto in se odpravil na Balkan. Poleg izvrstnih jedi, ogleda Tuzle, Sarajeva in Mostarja, ter ogleda sejma mineralov Kreševo, sem nekaj časa posvetil tudi obisku terenov.
Brez dvoma je Bosna in Hercegovina čudovita. Polna je pristne narave, veliko gozdov,
izjemne soteske in prijeten pogled vasic na
planinah, ki so ostale take, kot stoletje nazaj.
Dežela je polna zanimivih geoloških posebnosti, še posebej paleontoloških. Odprti kopi
rudnikov premoga in boksitne gline (t.i. glinice), ki ostajajo nesanirani, ponujajo lep
pogled v notranjost geološke podlage.
Po ogledu doline Neretve in kavice v Mostarju, sem imel pol dneva časa, za ogled zanimivosti v okolici. Eocenske plasti so zelo bogate
s fosili, predvsem polžev, školjk in koral.
Med najrazličnejšimi fosili polžev, najdemo
tudi zelo velike Campanile lachesis, ki presegajo dolžino geološkega kladiva. Najbolj pa
so name naredile vtis korale, ki ležijo na deponiji rudnika glinice lepo izlužene. Bilo jih
je več ton.

Viri in literatura:
Glamuzina, G., 2015: Eocenski koraljni greben s najvećim izumrlim puževima na svijetu - Campanile gigantea lamarck na boksitonosnim terenima kod posušja u zapadnoj
Hercegovini.
Rudarsko-geološki glasnik,
19: 150-168.

Različno ohranjeni ostanki koral na
enem kupu deponije rudnika boksita.
Foto: Robert Lorencon.
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Scopoli o cerkniških »demantih«
Matija Križnar

O lepih a drobnih kremenovih
kristalih iz okolice Cerkniškega jezera so pisali že mnogi
naravoslovci. Med prvimi je
bil Franc Anton Steinberg
(1684-1765), ki na kratko
omenja ter opisuje najdišča
majhnih kremenovih kristalov
v okolici Cerknice v svojem
delu Temeljito poročilo o na
Notranjskem ležečem Cerkniškem jezeru (izvirni nemški
naslov Gründliche Nachricht
von dem in dem Inner-Crain
liegenden Czirknizer See).
Zanimivo poročilo je bilo sicer pripravljeno že v prvi polovici 18. stoletja toda je natisnjeno bilo šele leta
1758 (Polak, 2017). Natanko dve
desetletji kasneje je še bolj natančno o Cerkniških kremenovih kristalih piše zdravnik in naravoslovec
francoskega rodu Balthasar Hacquet (1735-1815). V svojem prvem del
svoje monografije Oryctographia carniolica
(Hacquet 1778: 135-144) omenja rodovitno zemljo v okolici Cerkniškega jezera, kjer zapiše:
»Njihov temelj je sivi apnenec, v zelo veliko predelih prekrit z glino, ponekod pa z dobro rodovitno prstjo. Ko sem hodil po teh krajih, so mi ljudje kdaj pa kdaj pokazali lepe čiste kremenove kristale z dvema končnima konicama in osemnajstimi stranskimi ploskvami, …«1.
Ob našem raziskovanju zgodovine proučevanj in
zbiranja mineralov in fosilov na Kranjskem smo
naleteli še na en kratek zapis o Cerkniških kremenovih kristalih. O njih je pisal na Južnem Tirolskem rojeni zdravnik in naravoslovec Janez

Portret Janeza Antona Scopolija (1723-1788) in njegov
mineraloški učbenik Principia mineralogiae systematicae
et practicae (nemška izdaja).

Anton
Scopoli
(1723-1788) v svojem učbeniku Principia mineralogiae systematicae et practicae iz leta 1772
(nemški prevod je bil objavljen leta 1775). Ob
predstavitvi kremenovih kristalov omenja tudi
kristale iz Slivnice na Kranjskem (izvirno latinsko montis Slivenzae Ducatus Carnioliae), za
katere uporabi latinski naziv Pseudoadamas
(poslovenjeno lažni oz. psevdo diamanti) ali
nemško Demant. Scopoli tudi zapiše2, da se kristali pojavljajo v glinasti in z železom bogati pr-

1

Besedilo povzeto po prevodu omenjenega Hacquetovega prvega dela, prevedeno leta 2020.

2

Predstavljen je naš laičen prevod iz latinščine in nemščine.
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sti, ki je delno tudi peščena. Kot še doda naj bi
bili kristali rumenkasti in se po nekajtedenskem topljenju v kislini (dušikovi) pojavijo v
oborini kosmiči. Na koncu sestavka Scopoli
razglablja o nastanku le-teh kremenovih kristalih.
Poznavanje zgodovine raziskovanja mineralov
na Slovenskem je vsekakor izjemno pomembno. Zato tudi predstavljeni Scopolijev zapis,
čeprav kratek, pomeni nov delček v mozaiku
naše prelepe dežele, ki jo vsi z veseljem raziskujemo in proučujemo, tako kot mnogi naši
omenjeni predhodniki.

Literatura:
Hacquet, B., 1778: Oryctographia Carniolica, oder
Physikalische Erdbeschreibung des Herzogthums
Krain, Istrien, und zum Theil der benachbarten
Länder. Vol. 1. Leipzig: Johann Gottlob Immanuel
Breitkopf.
Polak, S., 2017: O cerkniških diamantih in ostalih
kristalih. Notranjski muzej Postojna, Zavod Znanje
Postojna (vodnik k razstavi).
Scopoli, I. A., 1772: Principia mineralogiae systematicae et practicae (in Latin). Praga: Wolfgang Gerle.
Steinberg, von F. A., 1758-1761: Gründliche
Nachricht von dem in dem Inner-Crain gelegenen
Czirknitzer-See. Laybach: Ana Elizabeta Reichardt.

Scopolijevo latinsko in nemško
besedilo o kremenovih kristalih
na Slivnici.

Še danes je na pobočjih Slivnice
mogoče najti lepe in bleščeče
kristale kremena s vključki.
Dolžina kristala je 19 mm. Najdba, zbirka in foto: Jože
Pristavec.
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Prirodoslovni muzeji na Nizozemskem
Rok Gašparič
Popotovanja prinašajo ogromno priložnosti za oglede mest, narave in kulturnih
znamenitosti drugih držav. Takšna raziskovanja nas bogatijo, odkrivajo nove poglede in nam dajo nove ideje za nadaljnje
delo. Kot naravoslovci pa vsekakor ne
smemo pozabiti na oglede prirodoslovnih
muzejev v državah, ki jih obiščemo. Za
vse, ki se boste odpravili na Nizozemsko,
predstavljamo tri najzanimivejše naravoslovne muzeje na Nizozemskem.
Naravoslovni muzej v Maastrichtu
Naravoslovni muzej Maastrichta boste našli v
enem najbolj slikovitih kotičkov v zgodovinskem
mestu Maastricht. To staro in prelepo mesto leži
na jugovzhodu Nizozemske na meji med Belgijo
in Nemčijo ob reki Meuse. Maastricht je glavno
mesto province Limbrug. Mesto je poznano po
Maastrichtski pogodbi iz leta 1992 kot rojstni
kraj Evropske unije in enotne evropske valute
evra.
V okolici Maastrichta se nahaja velik kamnolom
iz obdobja zgornje krede (maastrichtijske staro-

Kustos John Jagt ob krednem mosozavru.

sti), ki je že stoletja poznan po zelo zanimivih
najdbah fosilov, med katerimi so zagotovo najbolj znani ogromni mosazavri.
Naravoslovni muzej Maastrichta je dom stalnih
in občasnih razstav, ponaša se z obsežnimi zbirkami, izvaja delavnice in organizira različne dejavnosti. Je najbogatejši vir informacij o čudesih
limburške pokrajine in njenega živalskega sveta
tako danes kot v prazgodovini. Po dogovoru vam
kustos za paleontologijo, John Jagt, osebno razkaže muzej in predstavi paleontološke zanimivosti pokrajine.
Center biotske raznovrstnosti Naturalis
(Leiden)
Muzej v nizozemskem mestu Leiden, ki se nahaja
ob Starem Renu in je sedež najstarejše univerze
na Nizozemskem, je vsekakor eden izmed najmodernejših naravoslovnih muzejev v Evropi, ki
se s svojim interaktivnim načinom predstavitev
lahko kosa tudi z znanim naravoslovnim muze-

Desno: Center
biotske raznovrstnosti Naturalis.

Levo: Naravoslovni muzej
Maastricht.
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jem v Londonu. Kljub temu, da v depojih muzeja
Naturalis hranijo preko 42 milijonov primerkov,
so se poslužili sodobnega pristopa, kjer z manjšim številom eksponatov in dodelanimi predstavitvami, dioramami, multimedijo, atmosferskimi
učinki in interaktivnimi pristopi pripovedujejo
emocionalne zgodbe o posebnih primerkih. Prav
zaradi tega se ponašajo tudi z nazivom Evropski
muzej leta 2021.
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steklena dvorana dinozavrov, kasneje pa se je
prazgodovinski vrt razširil z gozdom. Muzej ima
vsako leto več obiskovalcev. Leta 2021 je ta številka presegla 85.000, kar je izjemen dosežek za
zasebni muzej.

Kustos Jonathan Wallaard predstavlja zadnje najdbe dinozavrov.

Okostje tiranozavra »Trix« v muzeju Naturalis.

Velja pa poudariti, da je novi muzej Naturalis
predvsem naravoslovni muzej, kjer boste spoznali vse o življenju na zemlji, od rojstva do smrti.
Mineraloška in paleontološka predstavitev obsegata le manjši del razstav, vendar sta v svoji postavitvi zelo zanimivi. Minerali so predstavljeni v
rekonstruiranem brazilskem rudniku iz pokrajine Minas Gerais. Med izjemnimi predstavitvami
fosilov pa je največ prostora namenjeno priljubljenim dinozavrom, saj je Naturalis tudi dom originalnega okostja tiranozavra »Trix«.

Kljub razstavi z izjemnimi nizozemskimi primerki, ima muzej z 12 zaposlenimi in več kot 65 prostovoljci na ogled tudi največjo zbirko originalnih
skeletov dinozavrov na Nizozemskem, saj izvajajo izkopavanja po celem svetu in se vsako leto
odpravijo tudi v Wyoming in severno Dakoto v
ZDA na lastna izkopavanja dinozavrov.

Oertijdmuseum Boxtel
Zasebni muzej »Oertijdmuseum« je največji geološki muzej na Nizozemskem. Nekaj, kar mora
zagotovo vsak član DPMFS vključiti v svoj načrt
nujnih ogledov na Nizozemskem, saj muzej ponuja neverjetno zakladnico geoloških zakladov s
poudarkom na fosilih.
Muzej se nahaja v manjšem mestecu Boxtel na
južnem Nizozemskem, na ogromnem posestvu,
ki poleg prostorov muzeja obsega tudi arboretumu s stotinami posebnih dreves in grmovnic,
otroci pa lahko uživajo na prijetnem zunanjem
igrišču ali se podajo na dolg sprehod v zunanji
park dinozavrov. Vsekakor primeren obisk za
celotno družino, kjer lahko preživite cel dan.
Muzej je leta 1999 ustanovil paleontolog René
Fraaije z ženo. Leta 2007 je bila zgrajena velika
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