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UVODNIK 

Minilo je kar nekaj časa... 

Kot da se poleti nič ne dogaja. Ni ne prispevkov, ne poročil in ne novic o 

članih. Smo res samo posedali doma in kislo gledali na vremensko napo-

ved, ki je grenila dneve večino poletja? Ali pa ni več tistega zagona, ki 

smo ga bili deležni v mlajših letih? Kakorkoli, dopusti so mimo, nadokna-

diti moramo nekaj programa, ki smo si ga obljubili. 

Nova strokovna ekskurzija nas bo tokrat popeljala v Srbijo, na ogled 

rudnikov, okolice in kulinaričnih posebnosti. Jeseni bomo obiskali kak-

šen teren, izvedli morda piknik in se odpravili na nekaj sejmov. 

Mimogrede v mislih se mi rojeva nova številka Konkrecije. Kljub temu, 

da je rok za oddajo prispevkov, to je začetek februarja, še tako daleč, pa 

bo tu še prehitro. Zato prosim vse, ki imate namen prispevati k vsebini, 

da si vzamete nekaj malega časa. Tokrat bo tematski del namenjen Posa-

vju, Posotelju in Halozam. Pa kar pogumno na delo. 

 

Robert Lorencon 
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Tankoploščat kristal wulfenita iz revirja Union mežiškega 

rudnika. Višina kristala je približno 12 mm. Terenska foto-

grafija: Matija Križnar. 
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Gremo v mežiški rudnik – društveni 

strokovno - izobraževalni izlet 
Matija Križnar 

Udeleženci ekskurzije, vidno zadovoljni nad dogodivščino. Foto: Matija Križnar. 

Hladno sobotno jutro (9. junij 

2018) je bilo kot nalašč za zbor 

pred muzejem in rudnikom Pod-

zemlje Pece. Tja smo se odpravili v 

okviru spomladanskega strokovno- 

izobraževalnega izleta DPMFS. 

Skupaj se nas je zbralo preko dvaj-

set, čeprav so prve prijave kazale na 

še večjo udeležbo. 

Pred odhodom z rudniškim vlakom 

smo se na hitro seznanila z varnos-

tjo v rudniku, si pripravili  opremo 

in se spoznali z našimi vodniki. Prvi 

stik z velikostjo rudnika smo dobili 

ob vožnji z vlakom po ozkih dostop-

nih rovih, ki je trajala celih 15 mi-

nut. Pot smo nadaljevali proti revir-

ju Union, kjer smo si poleg preloma 

ogledali še nekatere druge geološke 

zanimivosti. Drugi del poti smo 

nadaljevali po kovinskih stopnicah, 

kjer so nas vodniki razdelili v nekaj 

skupin ter nas tako razporedili po 

več obzorjih (od 8-10 obzorja). 

Temni rovi in dvorane mežiškega rudnika. Foto: Matija Križnar. 
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V temnih rovih so nekateri poizkusili najti kristale wulfeni-

ta, ki pa so dokaj težko opazni in dosegljivi brez ustreznega 

pribora. Na srečo so nekateri majhne kristale wulfenita, 

galenita, siderita, kalcita in druge našli na priročnih poli-

cah, kamor so jih pred uničenjem shranili vestni vodniki ali 

predhodni obiskovalci. Skozi nekatere ozke rove smo se 

prebili do večje dvorane, kjer je bil delno razkrit skrilavi 

glinavec (karnijske starosti). Ti temni in mastni glinavci 

pogosto vsebujejo fosile, predvsem amonite Carnites flori-

dus in redke školjke. Zgolj eden srečnež se je veselil najdbe 

majhnega amonita. 

Po nekajurnem sprehodu po zaprašenih rudniških rovih 

smo si po kratkem odmoru ogledali še muzej. Izjemni in 

prelepi primerki kristalov wulfenita so bili ovekovečeni s 

fotoaparati in tudi sam muzej je zelo informativen in pou-

čen. Zadovoljstvo udeležencev se je odražalo le z vprašanji: 

Ali gremo še enkrat oziroma kdaj je naslednji podoben iz-

let!. Na koncu bi se zahvalil še enkrat vsem udeležencem za 

prijetno druženje in tudi vodnikoma ter direktorici Podzem-

lje Pece za srčen sprejem, vodenje in pomoč pri organizaciji.  

Do izhodišča nas je v rudnik pripeljal rudniški vlak. Foto: Matija Križnar. 

Wulfenit, gotovo najbolj značilen mineral rudnika. Terenska foto-

grafija: Matija Križnar. 

Utrip iz muzeja, kjer smo si ogledali geološko bogastvo mežiškega 
rudnika. Na rudarskih kartah pa še enkrat pogledali našo pot po 
rudniku. Foto: Matija Križnar. 
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KRATEK IZLET V BOSNO 
Obhod nekaterih rudnikov premoga 

Robert Lorencon, Damjan Zupančič 

V spomladanskem času sva se z Dam-

janom podala na pot po rudnikih premoga 

Bosne. Vsakokrat, ko se odpravim v 

omenjene kraje, odkrijem kaj novega, 

zanimivega. Tudi tokrat ni bilo nič dru-

gače. 

Najprej sva obiskala okolico Ugljevika, ki 

leži v severovzhodnem delu Bosne. Do tu 

je s severa segalo Panonsko morje, nižje 

pa se teren naguba in kamnine so vse sta-

rejše. Ob rudniku premoga je lepo viden 

prehod od morskega litotamnijskega ap-

nenca na bolj močvirnate plasti srednjega 

miocena. Južneje prehaja v eocen in nižje 

še v terciar. 

Prvi dan sva se peljala najprej skozi eo-

censke plasti, ki naj bi bile podobne našim 

s fosili polnimi plastmi. S pomočjo geolo-

ške karte sem našel primeren kamnolom, 

pri katerem sva se tudi ustavila. Trenutno 

kamnolom ne obratuje, postregel pa je s 

pravim presenečenjem. Že po poti sva 

namreč pobirala polže. Litotamnijska 

kamnina večinoma sive barve je zelo bo-

gata predvsem polžev različnih oblik, tudi 

zelo velikih. Poleg polžev sva našla precej 

koral in en zob. 

Naslednji postanek je bil na robu rudnika 

v Ugljeviku, kjer sva nameravala pregle-

dati deponijo kamnin. Žal je bila ta že 

izravnana in delno sanirana. Kljub temu 

sva bila presenečena nad pestrostjo. Bel 

litotamnijski apnenec, ki obkroža rudnik, 

je zelo bogat predvsem velikih pektenk in 

drugih školjk, ježi so bili redkejši. V nekaj 

redkih izdankih sem našel glineni skrila-

vec poln ribic ter s kostmi, ki so štrlele iz 

kamnine. Resnično zanimive najdbe. 

Po rudniku sva se zapeljala naprej, ko je 

Damjan zagledal kamnolom s povsem 

belim drobnozrnatim materialom in me 

pregovarjal, naj ustavim. Dobila sva dovo-

ljenje za ogled in ostala začudena nad 

vsebino. Vsepovsod je bilo polno školjk in 

polžev, našel se je tudi kakšna korona 

morskega  ježa. Žal kamnolom trenutno 

ne obratuje, zato so bile najdbe nekoliko 

poškodovane in obdelane. Zagnali ga bo-

do drugo leto, ko ga bom zagotovo obi-

skal.  

Prva točka, zanimi-

vo nahajališče 

eocenskih polževin 

koral v bližini Uglje-

vika. Foto: Robert 

Lorencon. 

Zanimivi, raznoliki in tudi zelo veliki 

primerki polžev. Foto: Robert Lo-

rencon. 

Iz preperele kamnine je lepo štrlel dva 

centimetra velik zob. Foto: Robert Loren-

con. 

Primerek morskega 

ježka iz okolice 

rudnika v Ugljeviku. 

Foto: Damjan Zu-

pančič. 
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Naslednji dan nas je pot vodila v smeri Tuzle, skozi 

zaraščeno dolino, kjer se ob cesti še vidijo table za 

minska polja. Za obrok sva se ustavila v Bosanski 

kući, prijetna muslimanska restavracija v leseni 

hiški nad potokom. Jedla in pila sva za nekaj manj 

kot 6 EUR (skupaj). V planu sva imela obiskati 

rudnike premoga v Banovićih ter okolici. Tu sva 

našla le nekaj slabo ohranjenih fosilov rib in obilo 

okamnelega lesa. 

Naslednja postaja je bil Kakanj, kjer je zelo velik 

rudnik premoga. V bližini so plasti zelo bogate z 

rastlinskimi fosili, predvsem vejicami in storži 

močvirske ciprese. Ogledala sva si tudi celotno (in 

zelo veliko) deponijo kamnin glavnega rudnika, 

vendar začuda takih, ki bi lahko vsebovale fosile, 

nisva našla. V glavah se nam je usedel dvom o raz-

ličnih najdbah vretenčarjev v tem rudniku, saj ob 

vsem pregledanem materialu, ni bilo nič primerne-

ga. 

Ko sva razmišljala o nadaljnih načrtih, sva se odlo-

čila, da na poti domov obiščeva rudnik lignita Gra-

čanica v srednji Bosni. Znan je po najdbah različ-

nih vretenčarjev, kot so močeradi, krokodili in žel-

ve. Ker je bil vodilni kader ta dan v tujini, nisva 

mogla dobiti dovoljenja za ogled rudnika. Kljub 

temu sva navezala stik z delavci, ki so nam hitro 

postregli z najdenimi primerki predvsem močera-

dov, za primerno ceno seveda. Ogledala sva si lah-

ko le rob deponije, kjer oko varnostnikov ni seglo. 

Plasti rudnika se izmenično menjujejo z lignitom in 

skrilavim glinavcem. Slednji je bil bogat s fosili 

predvsem majhnih ribic, tu ali tam sva dobila tudi 

kaj večjega in vsak po enega (slabo ohranjenega) 

močerada. Skrilava kamnina namreč pri sušenju 

hitro razpada in skupaj z njo tudi vsa fosilna vsebi-

na. 

Na poti nazaj sva prespala v Jajcu, kjer pa so bile 
vse atrakcije zaprte, saj se sezona turistov še ni 
začela. Celotna pot je, razen nekaj težav z bogato 
domišlijo navigatorja, potekala povsem tekoče. 

Miocenske kosti, 

ki štrlijo iz mehke 

kamnine ob 

rudniku Ugljevik. 

Kamnina vsebuje 

tudi veliko majh-

nih (toda slabo 

ohranjenih) ribic. 

Foto: Robert 

Lorencon. 

Na povratku iz 

rudnika sva se 

ustavila v kamno-

lomu mehkejših 

kamnin, ki so bili 

polni predvsem 

školjk. Foto: Ro-

bert Lorencon. 

Primerek ribe iz 

plasti rudnika 

premoga v Bano-

vićih. Foto: Ro-

bert Lorencon. 

Zelo lep primerek miocenske dvoživke iz rudnika lignita Gračanica. Desno 

spodaj so plasti, v katerih najdemo fosile, ki pa žal zelo hitro razpadajo. 

Foto: Robert Lorencon. 
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GEOLOŠKI UTRINKI IZ NAMIBIJE 
Viljem Podgoršek 

Čudovite  kristale iz nahajališč kot so fluoriti iz gor-

stva Erongo, topaze iz bližnjega vrha Spitzkoppe ali 

ametiste in druge kristale iz pogorja Brandberg, 

mogoče celo kakšne minerale iz sedaj že zaprtega 

rudnika v Tsumebu, pozna vsak ki zbira kristale. 

Omenjene lokacije predstavljajo le vrh velikanskega 

mineralnega bogastva, ki se nahaja še na številnih 

ostalih krajih širom dežele. 

V juliju 2018 sem imel priložnost obiskati zgoraj 

navedene in še nekatere druge lokacije kristalov v 

Namibiji, obisk pa sem izkoristil še za ogled nekate-

rih zbirk, ki se kitijo s presežniki v svetovnem meri-

lu. Že med potovanjem sem sklenil, da se ob prvi 

priložnosti vrnem v deželo, ter nadaljujem s spoz-

navanjem njenega mineralnega bogastva. Velja 

omeniti, da sem prvi obisk izkoristil še za mnogote-

re druge oglede, kar je samo še dodatno okrepilo 

sklep, da se v Namibijo zagotovo še vrnem.  

Prvi presežnik zagotovo predstavlja kovinski mete-
orit Hoba v bližini Grootfonteina, kar je približno 
60 km od rudarsko bolj poznanega Tsumeba. Pri-
bližno 50 ton težak meteorit je  leta 1920 našel 
Jacobus Hermanus Brits, ter odlomil kos in ga od-
nesel do direktorja v bližnji Grootfontein, ki je potr-
dil, da je meteorit. Njegova teža je samo ocenjena, 
saj se še vedno nahaja na mestu kjer je bil odkrit, 
ime pa je dobil po nazivu farme. Na Zemljo naj bi 
padel pred približno 80.000 leti, zato je bil najden 
ob delih na površju, saj je ga narava v dolgih tisoč-
letjih z raznim materialom prekrila. Danes je v celo-
ti odkopan, okrog pa je zgrajen manjši anfiteater v 
stopničasti obliki.  

Največji kovinski meteorit na svetu  Hoba je takšen, da se lahko nanj kar 

usedeš.  

Rudniške naprave v sedaj že opuščenem rudniku Tsumeb. 

Prodajne stoj-

nice minera-

lov  domačink 

v Spitzkoppe. 
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Ker je rudnik v Tsumebu dokončno zaprt, nanj spominja le 

orjaški rudniški stolp in objekti naokrog, si je vredno njegovo 

zgodovino ogledati v bližnjem muzeju. Prijazna gospa mi je 

podrobno pojasnila zgodovino rudnika, saj je njen mož v 

njem tudi delal, skupaj pa sta največ prispevala k nastanku 

omenjenega muzeja. Zraven razstavljenih mineralov je v sklo-

pu muzeja razstavljenih še več drugih vsebin. V posebni vitri-

ni je tudi odžagani kos zgoraj opisanega meteorita Hoba na 

katerem so američani naredili podrobne analize, ter ga kasne-

je skupaj z zahvalnim pismom vrnili. Mineralov iz rudnika 

Tsumeb ni mogoče več kupiti, saj so zadnji prodajni primerki 

po dokončnem zaprtju hitro pošli. Iz zaprašene škatle izza 

pulta mi je podarila le nekaj primerkov samorodnega bakra, 

kot spomin na obisk nekoč slavnega rudarskega kraja. Po 

zaprtju je v kraju zavladala gospodarska kriza, kar je mogoče 

opaziti že ob krajšem sprehodu po mestu.  

Z kristalnim bogastvom pokrajine severno od ceste ki povezu-

je prestolnico s pristaniščem Swakopmundu sem se najprej 

srečal v Kristall galerie, kot se imenuje muzej v katerem je 

med ostalim razstavljena največja kopuča kremena na svetu. 

Čeprav je v muzeju kar nekaj zavidanja vrednih primerkov, pa 

je ob rekorderju poseben varnostnik. Ob vstopu v razstavni 

prostor, so mi ob njem noge zadrhtele in kar nervozen sem s 

fotoaparatom stopil do varnostnika, ter ga poprosil za posne-

tek. Šele čez nekaj časa, ko se je zaman trudil, da naredi spo-

minski posnetek, sem se spomnil, da ga sploh nisem vklopil. 

Končno sem imel tako željen posnetek ob velikanu, ki je po-

stavljen ob steni, zraven pa so  podatki da je bil najden avgu-

sta 1985 na farmi Otjua v upravni enoti Karibib, kar je blizu 

poznanega Eronga. Višina kopuče rahlo rumenkastih lepo 

razvitih  kristalov meri 3,5 metra, približno tri metre tudi v 

širino, teža pa kar 14100 kilogramov, torej dobrih 14 ton. Sta-

rost je ocenjena  na 520 milijonov let. Okrog se nahaja raz-

stavljenih še nekaj podobnih kremenovih orjaških kopuč, 

družbo pa jim delajo še mnogi drugi kristali, ki so prava paša 

za obiskovalce.  

Po ogledu opisanih primerkov sem komaj čakal ogled Eronga 

in drugih svetovno poznanih lokacij kristalov.  

Gorstva v Namibiji imajo bistveno drugačno podobo kot smo 

je navajeni pri nas, predvsem pa je zaradi sušnega podnebja 

kamninska podlaga v celoti razkrita. Zaradi kovinskih oksidov 

so pretežno rjavo obarvana, mestoma bolj temno in zato je 

težko oceniti iz kakšnih kamnin so zgrajena. Zaradi pretežno 

vetrne erozije imajo pogosto stožčate oblike, oziroma različno 

visokih piramid. Obstaja kar nekaj ponudnikov ki organizira-

jo geološke izlete povezane z nabiranjem mineralov po raznih 

območjih Namibije. Potrebno je namreč upoštevati, da so 

zemljišča v zasebni lasti, ter je za delo na terenu potrebno 

dovoljenje. Ponekod sem našel navedeno, da obstaja tudi ne-

varnost bližine živali kot so levi, sloni in podobno. Najlažje je 

priti do mineralov na krajih kjer jih domačinke prodajajo. 

Obiskal sem nekaj takšnih krajev. Nakupne cene so odvisne 

predvsem od sposobnosti pogajanja kupca. Zraven surovih 

primerkov prodajajo tudi nekaj nakita ki je precej primitivno 

izdelan.  

Tokrat se z izkopavanjem mineralov nisem ukvarjal, čeprav bi 

veljalo v bodoče na katerem izmed nahajališč poizkusiti srečo.  

V bližini je manjši kiosk s spominki, kjer je potrebno pla-
čati vstopnino. Na meteoritu so na več mestih vidne po-
škodbe ko so poizkušali kakšen kos odžagati ali kako dru-
gače odlomiti. Čeprav bo čez dve leti že stoletnica njegove-
ga odkritja, so ga šele leta 1955 razglasili kot spomenik 
nacionalnega pomena. Podrobne analize so navedle na-
slednjo sestavo: 82% železo, 16% nikelj, v manjši meri pa 
so prisotni še kobalt, ogljik, žveplo, krom, svinec, cink, 
galij, germanij in iridij. Širina znaša okrog 3 metre, debeli-
na pa približno meter, vendar ni povsod enaka. 

Prodajne stojnice mineralov  domačink v Spitzkoppe. 

Poziranje ob največji razstavljeni kopuči kremena na svetu v ob-

morskem kraju Svakopund. Vse fotografije: Viljem Podgoršek. 
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ŽILE 
Matija Križnar 

Žila je z mineralom ali mlajšo kamnino zapolnjena 

razpoka, različnih dimenzij. Žile lahko ločimo po na-

stanku, položaju, strukturi in vsebini. Žile so lahko 

ravne ali nepravilnih oziroma razvejanih (sigmoidna, 

nepravilna, mrežasta) oblik, lahko tudi prečno na 

plastovitost. Po vsebini v glavnem ločimo kremenove 

žile, kremenovo-karbonatne žile, kalcitne žile, pegma-

titne žile, fluoritne žile, baritne žile ter mnoge druge. 

Žile so lahko zapolnjene, lahko pa se razširijo v širše 

razpoke (tudi alpske razpoke, izvotljene), geode, 

gnezda ali votlinice, kjer najdemo lahko tudi kristale 

(polikristalne žile). V primeru, da žile vsebujejo rudo, 

govorimo o rudnih žilah.  

Risbe najbolj pogostih pojavov žil (po obliki in sestavi). 

Debela kremenove žile ob reki Kolyma (Magadanska oblast) v Rusiji. 

Podobne kremenove žile vsebujejo tudi zlato, saj so mnoge reke na 

območju zlatonosne. Foto: Matjaž Černila. 
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Največjo pes-

trost žil (aplitnih 

žil) lahko najde-

mo v granodiori-

tu na Pohorju. 

Foto: Davorin 

Preisinger. 

Ravna in delno 

izvotljena kre-

menova žila iz 

karbonskih 

peščenjakov v 

Selški dolini. 

Foto: Matija 

Križnar. 

Izvotljena in razvejana žila zapolnjena s kristali dolomita, kalcita in 

kremena. Primerek je iz triasnih plasti med Škofjo Loko in Medvoda-

mi. Foto: Matija Križnar. 

Manjša žila (polimineralna/ polikristalna) zapolnjena s kalcitom, 

kremenom in baritom ter nekaterimi bakrovimi minerali. Prime-

rek je iz srednjepermskih plasti pri Škofji Loki. Foto: Matija Križ-

nar. 

Debelejša kremenova žila iz Hrastnika. Foto: Matija Križnar. Različne oblike kremenovih žil iz peščenjaka nad 

Praprotnim. Foto: Matija Križnar. 
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LEDENODOBNI VELIKAN 

IZ NEVELJ  
Ob 80. letnici odkritja okostja mamuta 

Matija Križnar 

Tistega toplega dne  
 
Topli pomladanski dnevi leta 1938 so bili kot nalašč za 
nadaljevanje regulacije struge potoka Nevljica pod 
vasjo Nevlje blizu Kamnika. Delavci, ki so ročno kopali 
so 14. marca naleteli na nenavadne »štore«, ki so mo-
leli iz plasti gline. Kmalu se je izkazalo da ti »štori« 
pripadajo veliki živali. Že naslednje dni se je gradbišče 
ob današnjem mostu spremenilo v izkopavališče lede-
nodobnega velikana, mamuta. Izkopavanje je prevzel 
takratni Prirodopisni oddelek Narodnega muzeja iz 
Ljubljane. Za tiste čase natančno in temeljito izkopa-
vanje je vodil dr. Fran Kos in o izkopavanjih redno 
poročal v muzej. V enem izmed zapisov piše dr. Kos o 
ostankih mamuta, ki jih je »nek Kamničan« kazal v 
gostilni, v drugem zapisu pa o problemu stražnikov, ki 
niso ravno vestno stražili okoli najdišča mamuta in 
dovolili obiskovalcem prosti dostop do kosti. Za izko-
pavanje so imeli zelo malo časa, saj so Kamničani žele-
li nadaljevati regulacijo, tudi zaradi napovedanih vre-
menskih razmer. Tako so izkopali približno 180 kva-
dratnih metrov veliko površino in našli skoraj popolno 
okostje mamuta. Na žalost so bile mnoge kosti zelo 
krhke in so se uničile že med samim izkopavanjem. V 
začetku aprila 1938 so končali z izkopavanji, a izkopa-
ne kosti so še vedno shranjevali v neki stavbi pri Kam-
niku. A problemi s prevozom kosti se niso končale, 
tako dr. kos v poročilu piše:»Sinoči me je ustavil g. 
Stele iz Kamnika. Izjavil je, da me je že telefonično 
iskal ter da fosilnih ostankov ne smemo odpeljati, 
dokler g. ban ne da kompenzacije zanje.«, medtem ko 
v drugem pismu namenjenem dr. Srečku Brodarju 
poudari »Z vsako novo kostjo, ki smo jo izkopali so 
rastle tudi zahteve Kamničanov.«  
 
 
V ljubljanski muzej s številko1056  
 
Izkopane in z mavčnimi ovoji zaščitene kosti so v Ljub-
ljano prispele šele skoraj mesec kasneje. Po pregledu 
stanja in količine izkopanih ostankov je dr. Kos ocenil, 
da bodo za osnovno konservacijo in zaščito potrebovali 
vsaj pol leta. Ker pri tem niso imeli veliko izkušenj so 
se na pomoč obrnili tudi v avstrijski Gradec dr. Valter-
ju Schmidu. S preparacijo mamutovih kosti so delno 
končali aprila 1939 in se počasi pripravljali tudi na 
sestavljanje in postavljanje okostja za razstavne name-
ne. Neprestano primanjkovanje denarja je celotni po-
stopek upočasnjevalo in šele proti koncu leta 1941 so 
na ogled postavili okostje. Mamutovo okostje so opre-
mili tudi z evidenčno številko 1056 in je postal del 
rastoče paleontološke zbirke, ter hkrati najbolj prepoz-
naven eksponat nastajajočega Prirodoslovnega muzeja 
Slovenije.  

Arhivska fotografija nastala med izkopavanjem ostankov mamuta pri 

Nevljah. Glede na velikost in globino sonde je bila fotografija posneta v 

prvih dneh izkopavanj. Hrani arhiv Prirodoslovni muzej Slovenije. 

Poročilo dr. Frana 

Kosa o poteku izko-

pavanj mamutovih 

ostankov. Rokopisno 

poročilo je bilo napi-

sano 20. marca 

1938 ob začetku 

odkrivanja prvih 

večjih kosti mamuta. 

Hrani arhiv Narodni 

muzej Slovenije. 

Foto: Matija Križnar. 
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Original ali replika  
 
Originalne kosti so v muzejskih prostorih, kljub dobri zaščiti 
pričele propadati. V več kot petih desetletjih so mnoge kosti 
vidno poškodovane in uničene. Zato so se takratni muzejski 
delavci z paleontologinjo Katarino Krivic odločili za impregnaci-
jo mamutovih kosti. To so izvedli v posebno izdelani vakuumski 
komori, ki so jo razvili z Institutom »Jožef Stefan«. Po impreg-
naciji kosti so se odločili tudi za izdelavo replike okostja, ki so jo 
izvrstno izvedli v muzejski konservatorski restavratorski tehni-
ki. Danes si tako lahko v razstavni dvorani ogledate repliko 
okostja neveljskega mamuta. Originalne kosti pa so varno shra-
njene v muzejskih depojskih prostorih.  
 
Letos praznujemo osem desetletij od odkritja in izkopavanj 

ostankov ledenodobnega velikana iz Nevelj. Danes okostje ma-

muta še vedno buri domišljijo obiskovalcev in je osrednji pred-

met Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki sodi med vedno bolj 

zapostavljeno naravoslovno muzeološko sredino.  

Okostje mamuta v Prirodoslovnem muzeju Slovenije sodi med najbolj prepoznavnih 

naravoslovnih predmetov v Sloveniji. Razstavljeno okostje je replika, medtem ko so 

originalne kosti varno shranjene v muzejskem depoju. Foto: Matija Križnar. 

Tabla v opomin na najdbo mamuta pri Nev-

ljah, je na žalost edina oznaka o najdbi 

mamuta pri Nevljah. Foto: Matija Križnar. 
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OD KAMNA DO FOSILA 
Razstava o prepariranju fosilov 

Matjaž Černila 

V Prirodoslovnem nuzeju Slovenije je na ogled razstava s 

preparatorsko tematiko, z naslovom “Od kamna do fosi-

la”. Razstava prikazuje preparacijo fosilov od terenskega 

dela, preko tehnik preparacije začenjši z lepljenjem, do 

končnega preparata. Na kratko je prikazano tudi odlivnje 

in modeliranje. Razstavljenih je nekaj primerkov special-

nega orodja, kot so pnevmatska dleta in peskalna šoba. 

Ogledate si lahko nekaj lepih, vrhunsko prepariranih 

primerkov, predvsem trilobitov kot so Walliserops aff. 

lindoei in nekaj primerkov iz družine Calimenidae. Za-

nimiv je tudi 3D natisnjen model trilobita. Razstava je 

nastala v sodelovanju preparatorske službe Prirodoslov-

nega muzeja Slovenije in paleontologa ter preparatorja 

dr. Gianpaola DiSilvesta iz Nabrežine nad Trstom. Ideja 

se je porodila, ko sva muzejska preparatorja Matjaž 

Černila in Borut Tome, po priporočilih muzejskega pale-

ontologa mag. Matije Križnarja, obiskala Gianpaola s 

prošnjo, da nama pokaže nekaj detajlov preparacije trilo-

bitov. Izkazalo se je, da je Gianpaolo zelo komunikativen 

in svobodomiseln strokovnjak, brez evropskih okvirov 

(sodeluje z naravoslovnimi inštitucijami v Kanadi in na 

Japonskem), ki je pripravljen pokazati vse svoje znanje. 

Vabljeni!  

 

Razstava bo na ogled predvidoma do konca oktobra 

2018.  

Trilobit Scotoharpes spaskii iz ordovicija, najden v Rusiji. Foto: 
Gianpaolo DiSilvestro. 

Trilobit ali trokrpar vrste Wallis-
erops trifurcatus iz Maroka. 
Foto: Gianpaolo Di Silvestro. 

Paleontolog in preparator 
dr. Gianpaolo Di Silvestro 
pri postavljanju razstave. 
Foto: Matjaž Černila. 
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IZ GEOLOŠKE ZAKLADNICE 

RAFAELA TERPINA 
Martina Peljhan 

Ob 10-letnici Rudniške geološke zbirke v Idriji so od 19. 
septembra 2018 v posebnih vitrinah na ogled fosili in kam-
nine zbiralca Rafaela Terpina.  
 
Akademski slikar, Rafael Terpin je ob svojem poklicu tudi 

vsestranski naravoslovec, opazovalec narave ter raziskova-

lec idrijske preteklosti. Je izjemen ljubiteljski botanik, po-

znavalec najbolj redkih rastlin in njihovih nahajališč na 

Idrijskem in Cerkljanskem ter  član »pumparkov« – ama-

terske botanične skupine Muzejskega društva Idrija. Pozna 

številne stezice in skrite kotičke Trnovskega gozda, Idrijske-

ga, Rovt, Cerkljanskega in Tolminskega. Kot vsestranski 

ljubitelj narave že dolga leta, na številnih poteh zbira fosile 

in kamnine. Posebno lepi vzorci že vrsto let domujejo v geo-

loški zbirki na gradu Gewerkenegg. Del svoje zbirke pa je 

pred časom podaril Centru za upravljanje z dediščino živega 

srebra Idrija.  

 

Razstava prinaša zanimiv vpogled v svet kamnin, fosilov in 

mineralov. Poleg kamnin, ki pripovedujejo o različnih oko-

ljih nastanka, so razstavljeni številni  fosili, ki določajo sta-

rost kamin. Med primerki so še posebej zanimive korale, ki 

so ostanki nekdanjega velikega koralnega grebena, ki se je 

pred 150 milijoni leti  razprostiral čez območje današnjega 

Trnovskega gozda. Pozornost pritegnejo numuliti ki so do-

bili ime po obliki novčiča in jih najdemo na Krasu. Le ma-

lokdo ve, da so v 15. in začetku 16. stoletja so na sotočju 

Idrijce in Kanomljice v Spodnji Idriji stale fužine, v katerih 

so predelovali železovo rudo – bobovce, ki so jih kopali v 

Kanomlji, na Jelenku in  Ledinski planoti. Med primerki 

nas s svojo barvitostjo pritegne jaspis, ki je uporaben tudi 

kot poldragi kamen. Na Idrijskem najdemo tudi zadnje 

ostanke nekoč pestrega paleozojskega življenja. V apnencih 

in dolomitih so se ohranili mnogi polži, korale, alge in ra-

menonožci. Ob koncu tega obdobja je prišlo do največjega 

izumiranja v geološki zgodovini Zemlje. Toplo, plitvo morje 

v zgornjem triasu je bilo idealno za rast velikih megalodon-

tidnih školjk – »velikozobk« z značilnimi prečnim prerezi v 

obliki srca. Njihove ostanke lahko opazujemo v apnencih na 

mnogih mestih v Julijskih Alpah.  

 
Na otvoritvi nas je  skozi zbirko popeljal paleontolog mag. 

Matija Križnar. Razstavljeni vzorci s poljudnimi opisi bodo  

v Rudniški geološki zbirki, ob jašku Frančiške (Bazoviška 

2 ) na ogled do maja 2019.  

 

Prisrčno vabljeni vsi, ki vas zanima geološka dediščina, ki je 

v teh krajih izjemno bogata.  

Kamena jedra megalo-
dontidnih školjk Tria-
domegalodon idrianus 
nosijo ime prav po Idriji. 
Foto: Matija Križnar. 

Utrinek iz razstave. Foto: 
Matija Križnar. 
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OKROGLA MIZA 2018 
Pišem, rišem in fotografiram geološko 

Matija Križnar 

Društvo prijateljev mineralov in fosilov 
Slovenije je po nekajletnem premoru 
ponovno organiziralo izobraževalno in 
strokovno Okroglo mizo (potekala je v 
soboto, 7. aprila 2018). Tokrat smo dru-
ženje in izobraževanje izvedli na Oddel-
ku za geologijo na Prulah v Ljubljani. V 
veliki učilnici so trije predavatelji (dr. 
Luka Gale, mag. Rok Gašparič in avtor 
tega prispevka) več predavanj na leto-
šnjo temo: Pišem, rišem in fotografiram 
geološko.  
 
V prvem sklopu smo se seznanili s pisa-
njem poljudnih geoloških oziroma nara-
voslovnih člankov (naslov predavanja: 
Moj prvi geološki-naravoslovni članek). 
Ker pisanje poljudnih prispevkov pred-
stavlja za mnoge avtorje velik zalogaj 
smo poslušalce popeljali skozi teoretični 
del in predstavili tudi nekatere 
»recepte« in izkušnje za pripravo član-
kov. Seveda nismo pozabili tudi na po-
membno sporočilo kvalitetnih in pri-
mernih fotografij. Prav slednje smo še 
bolje razčlenili na predavanju Fotografi-
ram in rišem paleontološko, kjer smo 
predstavili  tudi problematiko in pristop 
k fotografiranju na terenu. Ker je foto-
grafija pomemben del vsake predstavi-
tve, prispevka ali objave smo se spreho-
dili tudi skozi osnove kompozicije in 
obdelave fotografij z računalnikom. 
Drugi del omenjenega predavanja pa 
smo predstavili risbe in ilustracije, ena-
ko pomembni del vseh paleontoloških 
prispevkov. V drugem sklopu smo po-
slušali zanimivo predavanje z naslovom 
Pišem znanstveno, kjer je bila predstav-
ljen osnovni pomen znanstvenega publi-
ciranja.  
 
Zadnji del predavanj je bil zastavljen kot 
delavnica s prikazom fotografiranjem 
določenih primerkov (naslov: Moj foto 
studio). Z uporabo različnih fotoapara-
tov in različnih tehnik fotografiranja so 
se udeleženci tudi sami preizkusili v 
studijskem fotografiranju. Pri tem so 
spoznali, da to ni enostavno pritiskanje 
na sprožilec fotoaparata in je fotografi-
ranje veliko bolj kompleksna in časovno 
potratni proces. Upamo, da se je več kot 
ducat udeležencev naučilo vsaj osnovnih 
pristopov k pisanju, risanju in fotografi-
ranju naravoslovnih tem in predmetov.  

Predavanje o 

namenu in 

pisanju znan-

stvenih član-

kov je predsta-

vil dr. Luka 

Gale. Foto: 

Matija Križnar. 

Teoretični del 

fotografiranja 

je prestavil 

predsednik 

DPMFS Rok 

Gašparič. 

Foto: Matija 

Križnar. 

Vse pripravlje-

no za prikaz 

studijskega 

fotografiranja 

fosilov in mi-

neralov. Foto: 

Matija Križnar. 
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Napovednik 
VABILO NA STROKOVNO EKSKURZIJO 

V SRBIJO 

Vabimo vse člane, da se nam pridružite pri stro-

kovni jesenski ekskurziji v Srbijo, ki bo trajala štiri 

dni. Odrinemo v četrtek 27. 9. 2018 ob 6.00 uri 

(da se izognemo jutranji gneči), vrnemo se v nede-

ljo popoldan. Pot nas bo vodila mimo Zagreba, 

Beograda vse do Zaječarja. 

Ogledali si bomo rudnika Bor in Majdanpek, iskali 

zlato v reki Pek, obiskali kakšno lokalno jamo, 

muzej, sejem, … 

Za prestop meje je dovolj osebni dokument, pri-

poročeno je imeti s sabo tudi nekaj lokalne valute 

(srbskih dinarjev). Vse informacije dobite na 

041/654014. 

MINERALFEST 

13. in 14. oktobra 2018 bo v Cankarjevem domu 

(pozor—nova lokacija) že tradicionalni Mineral-

fest. Vabljeni vsi ljubitelji mineralov in fosilov. 

Rudnik Majdanpek. Vir: bif.rs. 

RAZSTAVA V IDRIJI 
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Napovednik 

DAN ODPRTIH VRAT MUZEJA PANGEA 

V jesenskem obdobju, ko smo navajeni pobirati plodove vloženega 
dela in se poveseliti skupaj s prijatelji, bo zasebni  geološko-
paleontološki muzej že enajstič odprl vrata za obiskovalce ter tako 
nadaljeval s tradicijo, imenovano Dan odprtih vrat. V muzeju Pangea 
si boste lahko ogledali nove pridobitve in dopolnitve posameznih vse-
bin pa tudi novosti, ki  izboljšujejo tako zunanjo podobo kot kvaliteto. 
Dogodek, ki nas povezuje že več kot desetletje,  je prerastel  v prijetno 
druženje ob kulturnem programu, pečenem kostanju, moštu ter osta-
lih dobrotah. Dan odprtih vrat je vsako leto obogaten tudi s kulturnim 
programom, ki se bo pričel ob 14. uri. Ogled eksponatov v muzeju bo 
možen že od 13. ure naprej.  

  

Vljudno vabljeni  

 

v soboto, 6. oktobra 2018  v Dragonjo vas 23 pri Cirkovcah 
v občini Kidričevo.  

 

Viljem  Podgoršek 

IZLET V MÜNCHEN 

V soboto, 27. oktobra 2018 organiziramo strokovno ekskur-

zijo na MineralienTage v München. 

Odhod avtobusa bo ob 2:30 – Slovenska Bistrica, 4:00 Ti-

voliju Ljubljana in ob 4:30 izpred hotela Creina v Kranju 

(pot skozi Karavanke). Avtobus lahko ustavi še na Arji vasi 

in Karavanškem platoju pred tunelom. Povratek v poznih 

nočnih urah. 

Cena ekskurzije je 40,00 € za člane DPMFS (za člane s 

plačano članarino za leto 2018) in 50,00 € za nečlane. 

 

Plačilo prevoza izvedete na transakcijski račun št. SI56 - 

0510 0801 0723 730 pri Abanki Vipa, enota Tržič (plačilo 

je pogoj za udeležbo). 

Vstopnice za sejem so predvidoma 15,00€, denar bomo po-

birali na avtobusu, pred prihodom v München. 

Prijave sprejema izključno g. Vojko Tomič, na elektronsko 

pošto: zajla3@gmail.com, tel: 031 558 711. Ob plačilu 

(prijavi) nujno obvestite g. Vojkota, da vam rezervira mesto. 

Člani DPMFS imajo prednost pri prijavi oziroma tisti, ki 

plačajo prej (na TRR). Prijave sprejemamo do zapolnitve 

mest v avtobusu (predvidoma 49 mest). Vse informacije in 

sporočila pošiljajte izključno na gornje naslove in telefone. 


