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UVODNIK
V izolaciji—drugič
Najprej mi dovolite, da vsem članicam in članom voščim srečno v novem
letu 2021, naj bo to leto boljše, lepše in polno lepih trenutkov. Predvsem
vam želim zdravja, saj je to nenazadnje glavna tema starega leta. Iz moje
»kamnite« strani pa vam voščim veliko novih odkritij—in seveda tudi
člankov. Žal se v teh časih ne moremo srečati osebno, se pogovoriti in
skupaj prehoditi terene. Treba bo še nekoliko počakati.
Pa smo še vedno tu, v izolaciji. Znanost nam ponuja odrešitev (za določeno ceno seveda), moje kladivo pa želi na sprehod. Kaj drugega nam ne
preostane, kot da se odpravimo raziskovat po lastni občini in odkrivamo
še tisto, kar smo spregledali. In marsikdo se je prvič naučil, do kje so meje lastne občine.
Ko bo tega mimo sem prepričan, da se bomo kar se da hitro odpravili na
terene. Upam, da bomo izgubljeno le sčasoma nadoknadili ter se spet
veselili izletov, najdb in druženja. Do takrat imajo minerali čas, da nekoliko zrastejo, fosili pa, da se nekoliko bolj postarajo.
Pa še posebnost tega obdobja. Še nikoli si nisem mislil, da mi bo žival
naredila gnezdo v motorju avtomobila in mi zanj porabila nekaj ognjevarne zaščite izpod pokrova motorja. Kot da bi vedela, da avtomobila ne bom
rabil še nekaj časa. Kakšni časi.

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.

Robert Lorencon
urednik

Publikacija je prilagojena ogledovanju na spletu. V
primeru tiskanja spletne verzije DN je slikovno gradivo
lahko slabše ločljivosti in kakovosti.
Vse pravice pridržane, © 2021, DPMFS, Tržič
Oblikovanje in zasnova publikacije: © Matija Križnar
in © Robert Lorencon, 2014—2021.
Tiskani izvodi DN so dosegljivi v nekaterih knjižnicah
(knjižnica PMS) in društvenem arhivu. Dosegljivost
DN lahko preverite v bazi Cobiss.
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Pozabljeni kamnolomi karnijskega
apnenca pri Glincah!
Matija Križnar

Kamnolom na grebenu Velike Glince z lepo vidno plastjo apnenca in izkopanimi bloki, ki so ostali v kamnolomu. Foto: Matija Križnar.

V okolici Ljubljane je znanih kar nekaj kamnolomov, ki so bili aktivni že pred več tisočletij. Na
zahodnem obrobju prestolnice so izkoriščali tako
imenovanega gliničana, kot ga je imenoval in
raziskal paleontolog in geolog Anton Ramovš. To
spodnje jursko kamnino so izkoriščali v okolici
Podutika v nekaj danes že opuščenih kamnolomih.
V okolici pa so obstajali še drugi, bolj »neznani« kamnolomi, ki jih najdemo na območju med Glincami in Toškim
Čelom. Že pred desetletji me je na te kamnolome opozoril
lokalni zbiralec fosilov, jih skupaj obiskali, toda kmalu je
tudi to zašlo v pozabo. Šele ponovno poizvedovanje med
kolegi geologi, ki so bili začudeni nad »obstojem« teh kamnolomov, je zanimanje ponovno vzklilo. Kamnolomi so bili
gotovo aktivni več stoletij. Kot kažejo tudi katastrske karte
in topografske karte iz 19. stoletja ter navsezadnje tudi velikost izkopov.

najdbami značilnih karnijskih kot sta školjki Myophoria
kefersteini in Lopha montiscaprilis. Druga skupina kamnolomov pa leži višje na grebenu imenovanem Velika Glinica in so lažje dosegljivi ob kolovoznih poteh. Že ob poti lahko opazimo nekatere večje kamnite bloke, na katerih smo
našli tudi selektivno preperele kristale kalcita. Apnenec v
teh kamnolomih pa ima tudi na prvi pogled več kalcitnih žil
ter je nekoliko svetlejši. Eden večjih kamnolomov je vkopan
v debeli plasti apnenca, kjer plast leži skoraj vzporedno z
brežino, pod kotom približno 45 stopinj. To je delavcem v
kamnolomu očitno zelo olajšalo izsekavanje in premikanje
kamnitih blokov. Na dnu kamnoloma lahko najdemo še
nekaj kvadratastih blokov, ki jih očitno niso uspeli prepeljati in so jih pustili v kamnolomu. Na površini posameznih
plasti smo našli veliko fosilnih sledi in predvidevamo, da so
tudi te kamnine podobne starosti.

Na osnovi bolj natančnih lidarskih posnetkov terena, smo
tako lahko našteli vsaj štiri večje vseke oziroma skupine
kamnolomov. Dva ležita v dolini potoka, ki se iz vzhoda
zajeda proti Toškemu Čelu. Danes zelo zaraščena kamnoloma sta bila izkopana v temno sive do črne ploščaste in plastnate apnence z redkimi polami glinavcev. Seveda so kamnoseki sledili debelejšim plastem apnencev, ki so ponekod
debele celo pol metra. Starost teh plasti smo razvozlali z

Katastrska karta iz 19. stoletja prikazuje parceli s kamnolomom na
grebenu in topografska karta z vrisanim kamnolomom zahodno od
Glinc (označeno z rdečo). Na spodnji karti so označeni tudi kamnolomi gliničana (zeleno) in nekdanji kamnolom pri Kamni gorici
(označen z modro).
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Visoka stena opuščenega kamnoloma karnijskih ploščastih apnencev v manjši
dolini med Toškim Čelom in Glincami. Foto: Matija Križnar.

Veliko bolj zanimivo je vprašanje, koliko časa so bili kamnolomi aktivni in predvsem kako bi poimenovali kamnino, ki so
jo izkoriščali pri Glincah. Glede na starost je apnenec ekvivalent apnencem pri Lesnem Brdu, saj vsebuje tudi podobno
školjčno favno. Zagotovo pa je raziskovanje zgodovine in geologije teh kamnolomov pri Glincah še cilj za prihodnost.

Viri:
Spezialkarte der Österreichisch-ungarischen Monarchie 1.75.000,
1880, Ljubljana, list 5553. (Zemljevid z označenim kamnolomom)
www.mapire.eu/en/browse/cadastral - Habsburg Empire Cadastral maps (XIX. century) (Katasterska karta z označeno parcelo kamnoloma)
www.gisportal.gov.si/portal (lidar posnetki z vidnimi kamnolomi)

Na površini apnenčevih plošč je v kamnolomu mogoče
najti tudi naravno izlužene lupine karnijske školjke
Lopha montiscaprilis. Foto: Matija Križnar.

Kremen iz kamnoloma pri Kamni Gorici?
Med prebiranjem literature o kamnolomih v okolici Ljubljane smo našli tudi zanimiv zapis. Govori o kamnolomu
pri Kamni Gorici blizu današnjega Pržana, kjer naj bi bilo
mogoče najti tudi kristale kremena. Zapis pravi: »Ako na
naši poti iz Ljubljane ne bi bili zavili v Zgornji Šiški okoli
rožniškega hriba na levo proti Kosezam, marveč šli naravnost naprej skozi vso Zgornjo Šiško, bi prišli v vas
Dravlje in dalje mimo mičnega kamnoloma v Kamni gorici, v katerem se najdejo v apnencu vsejani mali kristali
kremenjaka, kamene strele, v Dolince in Gornje Glince.«
Danes je omenjeni kamnolom pozidan oziroma v neposredni bližini stoji novi blok. Čelo vkopa pa je zaščiteno z mrežo. Morebitno najdišče kremenovih kristalov še čaka na
novega raziskovalca!
Vir zapisa: Dr. Robert Kermauner, 1924: Po pogorju Polhograjskem in okoli Krima. Enodnevni izleti. Založila zveza
za tujski promet v Sloveniji, Ljubljana.
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Jurski polži na južnem obronku
Trnovske planote
Robert Lorencon

Z rumeno označena pot na
Čaven (1242 m) in nazaj, z
rdečo lokacija okamenelimi
jurskimi polži. S številkami
so označene lokacije fotografij v članku. Vir: Google
Earth.

V času, ko se moramo držati socialne distance,
nakupovanja, obisk gledališč, muzejev in druge oblike
druženja koristno nadomestimo z izleti v naravo. Pot,
ki jo pogosto uberem, vodi od domače vasi Osek v
Vipavski dolini, navzgor mimo Vitovelj in Sekulaka
vse do vrha Čavna in Visokega Roba. Pot je polna geoloških posebnosti, značilne za južni rob Trnovske
planote. Tu in tam me presenetijo nove in zanimive
najdbe, kot je v tem članku opisana združba jurskih
polžkov.
Trnovski gozd je visoka kraška planota na dinarskem krasu, največ
v nadmorski višini med 800 in 1200 metri. Površina je močno
zakrasela, s številnimi kraškimi pojavi in brez površinskih tekočih
voda. Najbolj značilne so vrtače in konte (večje kraške globeli) z
značilnim temperaturnim in vegetacijskim obratom. Med najbolj
zanimivimi so vsekakor ledenice, brezna z stalnim ledom.

Fot. 1: Pri plazu se na dnu naberejo kamni manjše
velikosti, navzgor pa vse večji. To pa zato, ker manjši
delujejo kot mazivo za kotaljenje večjih.
Fot. 2: Kapelica Sv. Lucije postavljena na manjšem osamelcu na južnem pobočju Trnovske planote. Nekateri osamelci
presežejo velikost hiše in krasijo gozdnato pobočje.

DRUŠTVO PRIJATELJEV MINERALOV IN FOŠILOV ŠLOVENIJE

5

DRUŠTVENE NOVIČKE

Fot. 3: V breči se pojavljajo različne manjše in
večje odprtine, včasih tudi krajše jame, ki pa se
sproti rušijo.
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Fot. 4: Med okamninami, ki jih najbolj pogosto srečamo na omenjeni
poti, so korale. Največ jih je iz obdobja jure, ostanek velikega koralnega
grebena.

Območje gradijo predvsem plitvomorske karbonatne kamnine mezozojske starosti, ki so narinjene na podlago iz eocenske flišne kamnine. Najstarejši litostratigrafski horizont
predstavlja zgornjetriasni norijsko-retijski dolomit, ki je
razširjen v pasu od dolin Trebuše in Belce, ter prekriva najsevernejši del Trnovskega gozda. Sledijo jurski sedimenti, ki
prekrivajo večji del planote. Med zgornjejurskimi kamninami najdemo precej grebenskih apnencev, ostanek obsežnega
koralnega grebena. Skrajni zahodni del Trnovskega gozda
gradijo geološko nekoliko mlajše, kredne kamnine.

Pot, ki jo bom opisal, se vzpenja po južnem robu Trnovskega gozda, ki je značilno plazovit. V dolini najdemo peščenjake in laporovce iz eocenske podlage Vipavske doline. Višje
to podlago prekriva vedno več breče, posledica številnih
plazov in je večino zlepljena v nekakšno kamnito gmoto. Ko
skozi tako luknjičasto kamnino prodira voda, se nalaga siga,
zato na poti srečamo precej kapniških struktur in kalcita,
skritega v odprtinah. Zaradi nestabilnosti brečastih blokov
nastajajo krajše jame in spodmoli, ki pa so bolj kratkega
življenja.
Fot. 5: Primerek okamnelih jurskih polžev, ki jih srečamo na poti na Čaven. Dolžina polžev je okrog 1 cm, vsi so
gosto nagneteni v apnenčasti kamnini.
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Fot. 6: Ena izmed
zanimivih razglednih
točk na južnem obronku Trnovske planote, Visoki Vrh
(1237 m). Levo od
vrha so gozdni delavci naredili cesto in jo
vsekali v kamnine
zelo bogate z najrazličnejšimi okamninami.

Fot. 7: Na poti nazaj
z vrha Čavna srečamo precej obilno plast
okamnjenih koral.
Brazde na fotografiji
namreč niso zaradi
vode, temveč so
korale po vsej dolžini
grebena.

Višje breča prehaja v večje kamnite bloke in osamelce, kateri tik pod strmimi stenami dosežejo že velikost hiše. Te velikanske skale ležijo naključno po okolici in so otrokom od
nekdaj vzbujale domišljijo. Najbolj znani kraj, ki je posejan
s temi velikani, je tik nad Vitovljsko cerkvijo. Na eni izmed
teh so domačini pred več kot 100 leti postavili manjšo kapelico svete Lucije. V primeru slabega vremena se pod njimi
vedno najde zavetje, plezalci pa jih uporabljajo za šolanje.
Od tu se pot vzpenja po stari vojaški cesti na Trnovsko planoto, ki je danes slabo vzdrževana. Gradili so jo vojni ujetniki med prvo svetovno vojno, domačini so jo uporabljali za
trgovanje, vojska pa za manj prijazne namene. Danes jo,
razen pohodnikov, ne potrebuje več nihče. Na prvem zavoju
se odcepi steza proti Čavnu. Prvi del poti pelje po kotanji, ki
je v bistvu zelo velika in globoka razpoka dolžine 350 m, na
stenah opazimo okamenjene korale. Od tu naprej je tudi več
grebenskega apnenca, ki vsebuje številne okamnine.
Okamnine so na Trnovski planoti zelo pogoste, največ je
koral, ostanek obsežnega jurskega koralnega grebena. Veliko je školjk, polžev (predvsem nerinej) in ramenonožcev.
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Našli smo tudi eno večjo kredno ribo iz edine majhne zaplate skrilavega bitumiziranega apnenca. Med najdbami je tudi
en primerek kostne breče, ostanki živalskih kosti zlepljeni v
brečo. Proti zahodu je kamnina mlajša s številnimi rudistnimi školjkami.
Največje presenečenje na tej poti je plast s številnimi okamenjenimi polži, ki izdanja na zahodnem pobočju Čavna in
se vzpenja skupaj s stezo še vsaj 500 m v dolžino. Široka je
okrog enega metra in povsem polna z jurskimi polži. Zanimivo je, da so vsi precej majhni in merijo okrog 1 cm in nagneteni eden poleg drugega. Sreča je, da se shojena steza in
omenjena plast pogosto sekata.
Višje je značilnih kraških pojavov vse več, predvsem brezen
in vrtač. Najlepši pa je sprehod po samem južnem robu Trnovskega gozda, ki je zelo strm in daje občutek visokogorja.
Ker se ta del še vedno dviga, je rob skalnat z ponekod navpičnimi stenami in odkrušenimi skalami, ki se nagibajo
proti dolini. Kraj vreden ogleda.
Fot. 8: Kalcit, ki ga najdemo v razpokah in odprtinah breče, je
poleg sigastega okrasja kar pogost.
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Hudičeve skale
Andrej Kostrevc

TV SLO 1, 7. 12. 2020.

Nad naseljem Kamnica, zahodno od
Maribora, privabljajo pohodnike in burijo domišljijo skrivnostne Hudičeve
skale.
Iz centra Kamnice nas zložna označena pot, dolga slab kilometer, vodi na bližnji grič. Na samem
vrhu se nam v bukovem gozdu pokažejo razmetane velike, zaobljene kamnite gmote, nekatere
visoke do 4 metre.
O njihovem nastanku kroži bajka o hudiču in
nevernih Kamničanih, po katerih je ta naravna
vrednota dobila ime. Nekateri zagovarjajo ezoterično megalitsko teorijo njihovega nastanka, ki
je, po mnenju avtorja tega prispevka, prav tako
podobno kakšni težko berljivi bajki. Neki veseljak pa je nedavno med te skale postavil kar znameniti monolit iz Clarkove Odiseje 2001
(fotografija zgoraj).
Dejstvo pa je, da so Hudičeve skale sprimek,
konglomerat reke Drave, ki ga je le-ta, na to
mesto odložila v poznem miocenu. Reka je oblikovala in nosila različne prodnike in pesek ter
jih odlagala na spodaj ležeče mehkejše laporje in
peščenjake v različno debelih slojih. Ves ta material se je skozi zemeljsko zgodovino sprijel v
trdno kamenino.

Hudičeve skale.

Pozneje je reka spreminjala in poglabljala strugo, površinska erozija pa oblikovala pokrajino,
kakršno vidimo še danes. Na vrhu griča je ostal
ta sprimek, razpokal v večje ali manjše bloke, ki
so danes na površini mehko zaobljeni. Skale se
danes razprostirajo v obliki trikotnika (16 m, 15
m in 18 m), z enim, nekoliko oddaljenim, osamelim blokom.
Prav tako poznamo podobne dravske sprimke na
Falski pečini, Kalvariji nad Rušami, pa na Kalvariji nad Mariborom in še kje, ki so bolj vključeni
v pokrajino, in ne vzbujajo toliko pozornosti in
domišljije kot divje razmetane Hudičeve skale
nad Kamnico.

Laporovec pod skalami.
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Kamnolomi mlinskih kamnov pri
Podgradu - skozi oči geologa
Matija Križnar
Ste se kdaj vprašali od kod so prihajali mlinski
kamni za mletje žita ter pridobivanje moke. Po
pravici sem tudi sam o tem pričel raziskovali šele
med zadnjo pandemijo, ko smo bili omejeni na
občinske meje. Nekaj malega o tej, tudi geološki
zanimivi temi sem izvedel iz zelo skromne literature, toda terenski potep je bil obvezen.
Z nekaj informacijami in lidar posnetkom terena na telefonu sem se podal proti Podgradu blizu Zaloga na obrobju
Ljubljane. Na koncu vasi se v ozki dolini vzdiguje nad rečico
Besnica grič imenovan Stari grad. Nekoč resnični grad je
danes le še razvalina, do katerega se pride po strmem kolovozu. Na grebenu se pobočje spušča proti jugu in je na prvi
pogled dokaj položno, toda je to zelo varljivo. Na jugozahodnem pobočju je raztresenih in od zgoraj skoraj neopaznih
kamnolomov ali večjih vsekov. Na skrajnem zahodnem delu
so izkopavali predvsem kamen za gradnjo, v treh osrednjih
kamnolomih ter največjem pod ruševinami gradu pa so še
danes vidne sledi kopanja oziroma izkoriščanja kamnine za
mlinske kamne. Zgodovinsko naj bi bili prvič ti kamnolomi
omenjeni leta 1567, čeprav ni nemogoče, da so tukaj kopali
že Rimljani.

Kamnina v kamnolomih je zelo raznolika, od kremenovih
peščenjakov do konglomeratov, na nekaterih mestih pa celo
breča. Starost omenjenih kamnine še ni dovolj raziskana,
toda bi lahko sodila v karbon ali spodnji perm (po geološki
karti jih združujejo kar v permo-karbon). Mnoge plasti so
močno tektonsko pretrte in prelomljene, ponekod vsebujejo
tudi veliko železa, kar se opazi kot limonitne prevleke po
razpokah in površini. Konglomerate sestavljajo do nekaj
centimetrov veliki prodniki, vmes pa se kot »neljubi«
vključki pojavljajo različno veliki kosi in nezaobljeni temnih
tufov ali tudi bolj skrilavih glinavcev. Na nekaterih mestih
se kamnina lahko hitro spremeni in preide iz drobnega konglomerata v debelo prodnati konglomerat z pogostimi razpokami. Tudi vezivo v peščenjakih in konglomeratih je zelo
različno. Najboljša kamnina za izdelavo surovcev mlinskih
kamnov je bil kremenov konglomerat s nekaj milimetrskimi
do centimetrskimi prodniki in kremenovim vezivom, ki je
tvoril tudi do tri metre debele plasti. Kamnoseki so tem
plastem sledili zelo globoko, saj so nekateri kamnolomi še
danes več deset metrov pod površjem. V želji za boljšo kamnino so izkopali celo previse in jame na koncu katerih so še
vidni krogi odlomljenih surovcev.

Izsek iz katastrske karte (19. stoletje) z vrisanimi kamnolomi mlinskih kamnov pod Starim
gradom. Današnji kamnolomi so najbolje
vidni na lidarskem posnetku. Vir:
www.gisportal.gov.si.
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Množica kamnolomom kaže, da so kamnoseki iskali homogene in primerno debele
plasti za klesanje mlinskih kamnov. Ko so
našli primerno plast ali območje so izklesali približno en meter širok surovec z žlebom
okoli njega. V globino so izdolbli približno
25 – 30 cm in na koncu odlomili oziroma
odluščili izklesani surovec od strani. Na
površinah nekaterih kamnolomov je mogoče opaziti tudi polmetrske izvrtine, kar kaže
na bolj »sodobno« lomljenje kamna, verjetno tudi z uporabo dinamita. Če je bila v
globino kamnina še vedno primerna so
nadaljevali, enako so tudi sledi plasti v
druge smeri. Tako izklesane surove mlinske kamne so spustili po drčah proti dolini
Besnice, na območje imenovano Knapovska draga, kjer so jih nato dokončno obdelali. Po velikosti in ohranjenosti kamnolomov bi lahko na območju izkopali več tisoč
surovcev mlinskih kamnov. Vseh pa niso
uspeli izklesati ali so jih opustili ter jih lahko še danes opazujemo in občudujemo.
Danes je omenjeno območje kamnolomov
mlinskih kamnov spomeniško zaščiteno
kot del kulturne dediščine. Čeprav bi kamnolomi in kamnina sodili med zanimivo
geološko (naravno) dediščino v bližini
Ljubljane.

Številka 29., Januar 2021

Lepo vidni izseki surovcev mlinskih kamnov na približno metrski plasti kremenovega konglomerata v enem izmed kamnolomov. Foto: Matija Križnar.

Literatura in viri:
Smerdel, I. 2006: Kamni, ljudje in voli (?). Spomini na delo v nekaterih slovenskih kamnolomih mlinskih kamnov. Etnolog, 16 : 17-35.
www.podgrad-lj.si/znamenitosti/kamnolommlinskih-kamnov/
Izsekavanje in obdelava mlinskih kamnov iz konglomerata je zahtevalo veliko
dela. Še vedno ohranjeni sledi orodja okoli izbitega mlinskega kamna. Foto:
Matija Križnar.

Metrski surovec mlinskega kamna, ki ga niso dokončali in je ohranjen na mestu.
Izkop je verjetno prekinila razpoka, ki poteka preko surovca. Foto: Matija Križnar.
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Fosili iz Vinarij pri Mariboru
Andrej Kostrevc
Severozahodno od mesta leži, z
blagimi griči obdana, Vinarska dolina, po domače »Viner graba«. V
imenu se skriva njena vinogradniška podoba.
Na koncu doline, na kmetiji Savič, so pred
leti obnavljali vinograd. Z buldožerjem so
prerigolali in podrahljali »deviški« travnik.
Pri tem so izpod tanke plasti travne ruše in
živice prišli na plano večji in manjši bloki
matične kamenine. Tako kot v bližnji in
daljni okolici na tem področju levega brega
reke Drave, so to pozno miocenski laporovci in peščenjaki.
Večje in manjše lapornate bloke, nekateri
so imeli premer več kot meter, je bilo potrebno razbiti, zdrobiti in tako pripraviti
teren za sajenje. Ob tem so se v teh laporovcih pokazali ostanki in odtisi rastlin ter
manjših morskih ježkov, premera do 3 cm.
Teren, pripravljen za sajenje, je bil zelo
podoben severnoafriškemu Sahelu, v sadilne jame pa je bilo potrebno zemljo prinesti
in nasuti. Čez dve leti je lapor popolnoma
preperel, površino pa prerastel zeleni pokrov.
Kadar koli na tem področju opravljajo kakšna zemeljska dela, se vedno najdejo zanimivi fosili.
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Primerki fosilne flore iz Vinarij.
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Primerki miocenskih morskih ježkov iz Vinarij. Vse fotografije: Andrej Kostrevc.
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Še ene septarije v Slovenskih goricah
Viljem Podgoršek in Franc Golob
Na območju naselja Vičanci blizu Velike Nedelje v občini Ormož lastnike nekaterih hiš
in vinogradov skrbijo udori zemlje, ki ogrožajo njihovo imetje. V zadnjih nekaj letih se
je namreč na tem območju ob nalivih sprožilo več zemeljskih udorov, še največ v zgornjem delu vasi na Vičanskem vrhu. Zemlja
ne miruje in nastal je udor, dolg 100 m in
širok 30 do 40 m (fot. 1).
Za ugrezanje, kot kaže, ni kriva narava, ampak človek. Pod Vičanskim vrhom, vse do Podgorcev, je bil v
preteklosti rudnik rjavega premoga, ki so ga zaprli
novembra 1958. Ker ga po zaprtju očitno niso pravilno sanirali, se to zdaj maščuje tamkajšnjim prebivalcem. Sedanjo ugrezanje so prvič zaznali leta 2013, ko
so v enem izmed vinogradov opazili, da podzemlje
spodjeda hrib. Kubiki zemlje, posamezni deli vzpetine, trte, drevje, sohe in ograja so začeli izginjati. Izginilo naj bi okrog 6000 kubičnih metrov zemlje in odtlej je to tukaj pogost pojav. Domačini razlagajo, da se
čez noč v zemljo dobesedno pogrezne del hriba. Po
navadi se najprej pojavi razpoka, ki je lahko dolga tudi
več deset metrov, potem pa se vse skupaj ugrezne v
globino tudi za več kot 10 metrov.
Mnoge preseneča, da so bili v preteklosti premogovniki tudi na območju Slovenskih goric. Eno takšnih območij, kjer so delovali v krajih Podgorci, Sodinci ter
Vičanci, je bilo v bližini Ormoža. Večji del so bili aktivni v prvi polovici 20. stoletja ter še nekaj časa po 2.
svetovni vojni, nakar so postopoma prenehali obratovati. Starejši se še kar dobro spomnijo njihovega delovanja, medtem ko je na terenu ohranjenih bolj malo
sledi. Zanje največkrat slišimo v povezavi z udori, ki
nastajajo nad nekdanjimi vhodnimi deli izkopov. Rovi
so namreč ohranjeni, sami vhodi pa zasuti in obrasli z
grmičevjem in ostalo vegetacijo (fot. 2). Ponekod znajo domačini na terenu pokazati reliefne oblike, ki so
posledice nekdanjega pridobivanja premoga, ter odvozne poti za premog. Na terenu je možno najti še
nekdanje halde, v katerih so ohranjeni številni majni
koščki premoga (fot. 3). Plasti premoga so bile tanke,
prav tako je bil tudi slabše kalorične vrednosti. Povprečna kaloričnost je znašala 4400 do 4600 kalorij.
Sedimentne kamnine, ki ga obdajajo, so pretežno slabo sprijeti peščenjaki. Ponekod so ti bolj drobnozrnati
in zato za vodo manj propustni sedimenti.
Premog ima ohranjeno in lepo vidno lesno strukturo,
tako da je mogoče nekdanje branike v celoti prešteti.
Posamezna debla so bila zaradi pritiska stisnjena v
sploščeno obliko, kot je vidno na posnetku (fot. 4). Ob
sanacijskih delih so si domačini nabrali nekaj primerkov ter jih spravili za spomin na nekdanjo živahno
dejavnost, ki je njihovim prednikom pogosto pred-

Fot. 1 Na panoramskem posnetku Vičanskega vrha je vidno posedanje površja, pri čemer so poškodovane bližnje parcele. Del, ki je viden
na posnetku, je bil leta 2020 saniran, pri čemer je postavljeno odvodnjavanje, površje pa zravnano in zatravljeno. Foto: Darko Kolarič, narejena
z dronom.

Fot. 2 Na nekdanjem izvozu iz premogovnika, kjer je prišlo do posedanja, so že pred leti uredili manjšo njivo, ki jo obdajajo strma travnata
pobočja. Vse ostale fotografije Franc Golob.

Fot. 3 Po ozki dolinici je v času delovanja premogovnika potekala
ozka železniška proga do bližnjega nakladalnega prostora, od koder je
bil možen nadaljnji transport. Mestoma so razkrite manjše halde, na
katerih je mogoče najti primerke premoga.
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stavljala skromen zaslužek za preživetje. Na površju
so kosi začeli zaradi neenakomernega izsuševanja
razpadati. Predvsem so se luščile vrhnje plasti.
Ker je tak udor močno ogrožal hišo v bližini, so se po
sedmih letih prepirov, kdo je kriv zanj, ali je sanacijo
dolžna financirati država ali občina, ali so ali niso to
posledice nekdanjega kopanja premoga, končno našli
skupni jezik in v letu 2020 področje podora sanirali.
Po sanaciji sva Vili Podgoršek in Franc Golob poleti
šla na sanirani teren, ko ga je že delno začela zaraščati
trava, da najdeva morebitne ostanke premoga, ki bi
pri delih lahko prišli na dan. Bila sva uspešna. Našla
sva kar nekaj kosov in vzela vzorce. Ob tem sva naletela še na zanimivo najdbo majhnih septarij. Pojavljajo se kot krogle, premera od 5 do 10 cm. Ker so bolj
odporne, jih je bilo na površju saniranega pobočja
mogoče nabrati še mesece po zaključku del. Septarije
so iz drobnega apnenčastega peščenjaka (fot. 5). Pri
prelomu se je pokazala tipična razpokanost, značilna
zanje. V votli notranjosti pa se gnetejo številni zelo
drobni kristali kalcita (fot. 6).

Fot. 4 V večjih kosih premoga, ki so ostali po sanaciji na površju, in
jih še ni prekrila trava, je lepo vidna lesna struktura v osrednjem delu.

Čeprav se septarije in tudi konkrecije pogosto pojavljajo v različnih delih Slovenskih goric, predstavlja
njihova najdba v Vičancih najbolj vzhodno nahajališče. Ostale lokacije so bile opisane že v drugih virih, še
posebej tiste, ki so bile najdene na trasi AC pri Štrihovcu ter v okolici Jarenine. Tak tip septarij, ki jih
gradijo apnenčevi peščenjaki, pa je bil v Slovenskih
goricah tokrat prvič najden in to samo tu na Vičanskem vrhu. Vsekakor pa predstavljajo kamenček v
postopnem razkrivanju mineralnega bogastva v Slovenskih goricah.

Viri in literatura:
Brane Oblak, Okrajni premogovniki Ptuj 1947 – 1959,
publikacija Zgodovinskega arhiva v Ptuju, Inventarji 1,2,
zvezek 1, 1983, Ptuj
Udor zemlje v Prlekiji prestrašil domačine, Slovenske novice, 17. november 2019

Fot. 5 Na posnetku je ena izmed manjših septarij s premerom 6 cm
in je zagotovo znotraj razpokana, kar potrjujejo vse, ki sva jih razlomila.
Najdba in zbirka: Franc Golob.

Jim bo hišo požrl rudnik?, Novice Svet 24, 28. junij 2017
Informacije na terenu: Jasna Vlašič, Dragica in Slavko
Plohl

Fot. 6 V prelomu septarije je vidna notranja razpokanost, ki vedno
poteka radialno iz osrednjega dela proti obrobju. Vse plasti so prekrite z
drobnimi kristalčki kalcita. Najdba in zbirka: Viljem Podgoršek.
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Najdba kremenovih kristalov pri
Kureščku nad Igom
Vesna Ribić, Marija Rečnik, Aleksander Rečnik
V času znotrajobčinske omejitve gibanja, ko so nam ostali
tereni postali nedostopni, smo si zadali družinsko nalogo,
da raziščemo terene za domačim pragom. Ob pregledu geološke karte se je izkazalo, da v Iški občini nimamo le apnenca, ampak da imamo celo permokarbonske kremenove
konglomerate, permske glinavce in triasne dolomite, kjer si
v prelomnih conah lahko obetamo najdbe kristalov, ki jih
doslej v naši občini še nismo poznali. Osredotočili smo se na
zanimiv izdanek zgornje ladinijskih zrnatih dolomitov pri
Kureščku. V nekaj dneh prospekcij smo izdanek na terenu

locirali in potrdili, da gre dejansko za saharoidni dolomit. Z
drugih podobnih nahajališč je znano, da so na to vrsto
kamnin vezane najdbe kremenovih kristalov sedimentnega
tipa, t.i. 'diamantov', zato je bilo upanje, da jih najdemo tudi
tu, toliko večje. V pričakovanju najdbe smo pregledali vsak
panj in cestni usek, ki nam je prišel pod noge in ni trajalo
dolgo, da smo našli prečudovite igličaste kristale kremena,
ki jih podrobneje opisujemo v članku v Konkreciji.

Dolgoprizmatski kristal kremena z brstičastim izrastkom
z Visokega. Foto: Aleksander Rečnik.
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»Zbirka mineralov naprodaj« iz leta 1842
Matija Križnar
Zbiranje mineralov, še posebej lepih in bleščečih kristalov je
dejavnost, ki je stara kot človeštvo. V preteklosti so nastajale različne zbirke, ki so jih imenovali kar kabineti čudes in
so se bili popularni od renesanse. Beseda kabinet je sprva
pomenila omaro v kateri so bile hranjene različne naravne
dragocenosti – tudi minerali (Motoh, 2020). Kasneje pa so
to postale manjše sobe ali posebni prostori, kjer so zbiralci,
običajno tudi za izbrane obiskovalce razkazovali svoje mineraloške zaklade.
Po prebiranju starih časopisov smo med drugimi našli tudi
oglas o prodaji zbirke mineralov iz leta 1842, ali kot piše v
naslovu mineraloški kabinet (nemško Mineralien-Cabinet).
Prodajalec je bil ljubljanski trgovec Alois (Alojz) Hoffmann.
Iz opisa predstavitve prodajane zbirke piše, da izhaja iz zapuščine in je nastajala okoli 50 let. Zbirka mineralov je vsebovala 689 primerkov, ne zgolj mineralov toda tudi dragih
kamnov, fosilov in rud. Vse je bilo shranjeno v 15 velikih
predalih, razdeljena na več delov. Ponujena zbirka, kot zapiše prodajalec je primerna za ljubitelje ter mlade in je na
voljo po ugodni ceni. Celotno zbirko so si zainteresirani
lahko ogledali na Čopovi ulici (takrat imenovana Elephanten gasse, Slonova ulica), kjer je imel prodajalec tudi trgovino.
Oglas predstavlja zanimiv vpogled v trgovanje z geološkimi
zbirkami ali primerki na Kranjskem. Na žalost o usodi prodajane zbirke, niti o njeni vsebini in prvotnem lastniku ne
izvemo nič. Zagotovo pa to ni bila edina zbirka mineralov v
Ljubljani. Če pogledamo nekoliko dlje v zgodovino je med
zanimivimi prirodoslovni kabineti, tudi z zbirko mineralov,
imel tudi Baltazar Hacquet. Tako je Hacquetov kabinet v
Ljubljani obiskala in občudovala nadvojvodinja Marijana
(sestra takratnega cesarja Jožefa II., ki pa si je Hacquetovo
zbirko ogledal leta 1784 (Jezernik 2009). Bolj skrivnostna je
naravoslovna zbirka (kabinet) škotskega lekarnarja Totha,
ki naj bi v Ljubljani tudi imel na ogled zbirko mineralov iz
Kranjske v drugi polovici 17. stoletja (Jezernik 2009). Med

Originalni oglas za prodajo mineraloške (geološke) zbirke, ki ga je
oglaševal ljubljanski trgovec Alois (Alojz) Hoffmann. Vir: Intelligenz=Blatt zur Laibacher Zeitung, 1842.

zadnjimi in najpomembnejšimi naravoslovnimi »zakladi«
pa ne smemo pozabiti tudi mineraloške zbirke Žige Zoisa.
Ta je bila pred selitvijo razstavne prostore novo nastalega
Deželnega muzeja za Kranjsko več let shranjena v ljubljanskem liceju.
Tradicija zbiranja in tudi trgovanja z minerali, fosili in drugimi geološkimi primerki je na Slovenskem stara več stoletij
in traja še danes. Predstavljeni oglas iz leta 1842 je dokaz o
redkem dokumentiranem obstoju zbirk mineralov pri nas.

Literatura in viri:
Intelligenz=Blatt zur Laibacher Zeitung, 16. junij 1842,
št. 72, str. 481 (oglas v časopisu)
Jezernik, B., 2009: Ljubljanske “knjige sveta” od Auerspergov do Hacqueta. Etnolog, 19: 17-35.
Laibacher Zeitung, 14. junij 1942, št. 48, str. 334. (oglas
v časopisu)
Motoh, H. 2020: Azija med tigri in maliki misijonske
razstave v Sloveniji v prvi polovici 20. stoletja. Glasnik
SED, 60(1): 34-41.
Vincent, L. 1715: Wondertooneel der Natuur. Amsterdam.

Naravoslovni kabineti (predali s primerki) kot jih je
predstavil holandski zbiralec Levinus Vincent v
svoji knjigi iz začetka 18. stoletja.
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Napovednik
PRIPRAVE NA NOVO KONKRECIJO
Kot že verjetno veste, potekajo priprave za novo Konkrecijo
2021. Glavna tema je Minerali in fosili v drugačni luči in zajema vse, kar je prikazano z drugačno svetlobo (kot je UV in
druga sevanja), nenavadni primerki, primerki pogledani nekoliko drugače in podobno. Seveda je veliko prostora tudi v
netematskem delu.
Vabim vse, da prispevajo članke za novo Konkrecijo in s tem
obogatijo našo glavno publikacijo, na katero smo tako ponosni. Vaše članke pošljite na naslov konkrecija@gmail.com.

POZOR: SPREMEMBA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA DRUŠTVA!
Spremenili smo TRR društva, pravi je:

SI56 0510 0801 0723 730 pri NKBM

Društvo Prijateljev mineralov in
fosilov Slovenije Vam v novem letu
2021 vošči obilo zdravja, sreče in
uspeha.
Kmalu bo čas, ko se bomo spet srečali, tako na terenih, kot na sejmih,
in se spet veselili skupaj.
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