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PPrvirvi  zbiralci zbiralci   
••S fosili so se srečevali že prvi S fosili so se srečevali že prvi 
človekovi predniki in kasneje prve človekovi predniki in kasneje prve 
civilizacije.civilizacije.  
  
••“Naravo” fosilov so si pogosto “Naravo” fosilov so si pogosto 
predstavljali zelo različno. Mnoga predstavljali zelo različno. Mnoga 
ljudstva so v fosilih videla osnove za ljudstva so v fosilih videla osnove za 
mitološke pripovedke in nadnaravne mitološke pripovedke in nadnaravne 
pojave. pojave.   



“Zbiralci fosilov” iz Vač“Zbiralci fosilov” iz Vač  



Začetniki na Kranjskem Začetniki na Kranjskem   
••Med prvimi se je “resneje” na Kranjskem s fosili ukvarjal Med prvimi se je “resneje” na Kranjskem s fosili ukvarjal 

Janez Janez VajkardVajkard  ValvasorValvasor.  Njegovi zapisi o fosilnih zobeh .  Njegovi zapisi o fosilnih zobeh 
morskih psov (“kačjih jezikih”) so prve paleontološke razprave morskih psov (“kačjih jezikih”) so prve paleontološke razprave 
(opis, dimenzije, primerjava z drugimi najdišči,…) (opis, dimenzije, primerjava z drugimi najdišči,…)   



••GiovanniGiovanni  Antonio Scopoli (1723Antonio Scopoli (1723--
1788)1788), kot naravoslovec opisuje in , kot naravoslovec opisuje in 
predstavlja nekatere fosile.  predstavlja nekatere fosile.    



••BalthasarBalthasar  Hacquet Hacquet 
((BelsazarBelsazar  dede  la Motte la Motte 
HacquetHacquet, 1739, 1739--1815) 1815) , , 
francoski naravoslovec, ki francoski naravoslovec, ki 
se je zaljubil v Kranjsko se je zaljubil v Kranjsko 
deželo deželo (zdravnik v Idriji, govoril (zdravnik v Idriji, govoril 
tudi slovenščino). tudi slovenščino).   

  
V svojem delu V svojem delu 
OryctographiaOryctographia  CarniolicaCarniolica  
omenja mnoge primorske omenja mnoge primorske 
fosile in njihova najdišča. fosile in njihova najdišča. 
Med njimi omenja Med njimi omenja 
“okamnele novčiče” za “okamnele novčiče” za 
katere danes vemo, da katere danes vemo, da 
sodijo med sodijo med numulitenumulite  (od tod (od tod 
tudi ime).  tudi ime).    



••Šele z razvojem znanosti in muzejev Šele z razvojem znanosti in muzejev 
(zbirk) so počasi nastajale tudi obsežne (zbirk) so počasi nastajale tudi obsežne 
paleontološke zbirke. Muzejske zbirke paleontološke zbirke. Muzejske zbirke 
so večinoma nastale na osnovi zasebnih so večinoma nastale na osnovi zasebnih 
zbirk. zbirk.   
  
••Žiga (Sigmund) Zois pl. Žiga (Sigmund) Zois pl. EdelsteinEdelstein, ni , ni 
zbiral zgolj mineralov, zbral je tudi zbiral zgolj mineralov, zbral je tudi 
zbirko fosilovzbirko fosilov  



Prve “primerno” Prve “primerno” 
dokumentirane dokumentirane   
najdbe fosilov najdbe fosilov   

Ilirski list, 1843. Opisuje najdbe krednih fosilov Ilirski list, 1843. Opisuje najdbe krednih fosilov 
na Nanosu (na Nanosu (hipuritihipuriti))  

Ilirski list. O najdbi kredne ribe iz Ilirski list. O najdbi kredne ribe iz 
Gabrovice, leta 1825Gabrovice, leta 1825  

Ilirski list, 1836. Ilirski list, 1836.   

Matija Matija VertovecVertovec  
Ilirski list, 1849. Ilirski list, 1849.   



•Henrik Freyer (1802-1866), prvi muzejski prvi muzejski 
kustos. Proučeval fosilne ostanke iz celotne kustos. Proučeval fosilne ostanke iz celotne 
Kranjske Kranjske ––  ribe Krasa, jamski medvedi,…. ribe Krasa, jamski medvedi,….   

SaurorhamphusSaurorhamphus  freyerifreyeri    



Klemen Janša   Klemen Janša     

Ilirski list. leta 1842Ilirski list. leta 1842  

Franz von Franz von RosthornRosthorn  



••Od sredine 19. stoletja Od sredine 19. stoletja 
sistematično raziskovanje sistematično raziskovanje 
fosilov in geološke zgradbe fosilov in geološke zgradbe 
Primorske s strani Primorske s strani 
Državnega geološkega Državnega geološkega 
zavoda na Dunaju. zavoda na Dunaju.   
  
••Johann Johann JacobJacob  HeckelHeckel    
••Rudolf Rudolf KnerKner    
••  Franz Franz SteindachnerSteindachner    
in drugi…. in drugi….   



Simon Robič Simon Robič   
    



••Albert Polšak, Albert Polšak, učitelj učitelj 
(Kostanjevica na (Kostanjevica na 
Krasu)  Krasu)    
  
»Našel učenec 5. Š.l. Fran »Našel učenec 5. Š.l. Fran 
Žerjal iz Pliskovice 8 pri svoji Žerjal iz Pliskovice 8 pri svoji 
hiši dne 10. III. 1921.«. hiši dne 10. III. 1921.«.   

••Alojzij KomelAlojzij Komel  



••Anton Anton BianchiBianchi  
(Ajdovščina)(Ajdovščina)  



••Ferdinand Seidl Ferdinand Seidl   
(Nova Gorica /Novo mesto ) (Nova Gorica /Novo mesto )   



Kredna riba Kredna riba SlovenitriacanthusSlovenitriacanthus  saksidaisaksidai  iz okolice iz okolice 
Dutovelj je poimenovana po najditelju Viktorju Dutovelj je poimenovana po najditelju Viktorju 
Saksidi.Saksidi.  

••Jože Jože BedičBedič  
••Stanislav Bačar Stanislav Bačar   
••Franc Franc PajtlerPajtler    
  
••Viktor SaksidaViktor Saksida  



HolotipHolotip  krednega plazilca krednega plazilca AdriosaurusAdriosaurus  skrbinensisskrbinensis  iz Škrbine iz Škrbine 
pri Komnu je zadnja vrsta iz množice najdb podobnih pri Komnu je zadnja vrsta iz množice najdb podobnih 
plazilcev na Tržaškoplazilcev na Tržaško--komenski planoti. komenski planoti.   

Naključni najditelji Naključni najditelji   



Zbirke fosilov (paleontološke zbirke) Zbirke fosilov (paleontološke zbirke)   

v Sloveniji v Sloveniji   

••Državni muzejiDržavni muzeji  
••Lokalni muzeji Lokalni muzeji   
  
••Visokošolske ustanove (študijske zbirke) Visokošolske ustanove (študijske zbirke)   

••Šolske zbirke (učni pripomočki) Šolske zbirke (učni pripomočki)   
Z zanimivim zgodovinskim ozadjem in primerki Z zanimivim zgodovinskim ozadjem in primerki   

  
••Zasebne zbirke/muzeji  Zasebne zbirke/muzeji    
  



DržavniDržavni  muzejimuzeji        



Lokalni muzeji Lokalni muzeji (Pokrajinski/medobčinski muzeji)  (Pokrajinski/medobčinski muzeji)    



Visokošolske (študijske) zbirke Visokošolske (študijske) zbirke   
  
Pravno formalna ureditev! Pravno formalna ureditev!   



Šolske zbirkeŠolske zbirke  
  
  
Stare Gimnazije Stare Gimnazije   
  
Nasledniki Nasledniki --  Zbirke v OŠ Zbirke v OŠ 
in srednjih šolah/  in srednjih šolah/  
gimnazijah gimnazijah   
  
  
Običajno njihovi začetki Običajno njihovi začetki 
segajo v drugo polovico segajo v drugo polovico 
19. stoletja 19. stoletja   





Primer “klasične” Primer “klasične” 
šolske zbirkešolske zbirke  



Problematika paleontoloških zbirk!Problematika paleontoloških zbirk!  
  
Hranjenje (prostorska problematika)Hranjenje (prostorska problematika)  
Informacije/podatki  Informacije/podatki    
Dostopnost javnostiDostopnost javnosti  
Zgodovinsko / kulturni doprinos   Zgodovinsko / kulturni doprinos     



Hvala za pozornost! Hvala za pozornost!  
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