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običajno gradivo 431.104 inventarnih enot

zgodovinsko gradivo 302.927 inventarnih enot

tipsko gradivo 599 inventarnih enot
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Robičeva entomološka zbirka
Stussinerjeva entomološka zbirka
Staudacherjeva entomološka zbirka
Zbirka metuljev Ivana Hafnerja
Gspanova zbirka hroščev
Rakovčeva zbirka metuljev
Cvetkova zbirka metuljev
Vrančičeva zbirka metuljev
Usova zbirka ravnokrilcev
Jaegrova zbirka kožekrilcev
Michielijeva zbirka metuljev
Chvatalova zbirka metuljev
Osrednja zbirka metuljev Slovenije
Stara razstavna zbirka metuljev
Dobovškova zbirka metuljev
Zbirka metuljev Mate Hafnerja
Černilova zbirka metuljev
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• po rodu ogrski Nemec

• izhajal je iz trgovsko-industrijske družine v
Šopronju na Madžarskem

• v Ljubljano je prišel maja 1815 kot 24-letni
mladenič

• v oktobru 1819 je ustanovil lastno špecerijsko
podjetje, s katerim si je ustvaril tako trdno
materialno bazo, da je leta 1827 odprl lokal v
lastnem novem poslopju na Dvornem trgu, malo
nato pa še podružnični lokal na Celovški cesti v
Šiški, kjer si je tudi zgradil hišo
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• bil je član Kranjske kmetijske družbe, kjer je bil hkrati
predsednik njene Komisije za pospeševanje
svilogojstva. Bil je včlanjen tudi v mnogo drugih
kmetijskih organizacij takratne habsburške države.

• študiju entomologije se je Schmidt posvetil leta 1827, v
času, ko je bila v biologiji na višku klasična doba

taksonomije in favnističnega inventariziranja
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• Schmidt je hrošča opisal kot novo vrsto z imenom
Leptodirus hochenwartii

• Čečev prispevek k odkritju je bil tako dolgo časa po
krivici spregledan, saj je pri poimenovanju vrst v
biološki taksonomiji bila navada, da se poimenujejo
po odkritelju

Foto: Slavko Polak
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Schmidt za novo živalco obljubil 25 goldinarjev

• vabljiva nagrada ni bila nikoli izplačana. Drugi primerek je
našel 16 let pozneje na istem kraju Schmidt sam. Ko je
iskal redkega hrošča, je Schmidt v Postojnski in sosednjih
jamah odkril celo vrsto različnih neznanih jamskih živali

• nepričakovane najdbe so po svetu zbudile veliko
zanimanje in privabile na Kranjsko mnoge tuje
raziskovalce. Začela se je nova smer v biologiji
kasneje so jo poimenovali speleobiologija



Postojnska jama

• v biološkem slovstvu je bilo do danes navedenih preko 
175 vrst živali, ki žive v Postojnsko-Planinskem 
jamskem sistemu
od teh je 115 pravih (troglobiontskih) jamskih vrst, 

kar je svetovni rekord
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• z uporabo bioakustičnih metod pa so na plan prišle
kriptične vrste, ki jih z morfološkimi pristopi ni bilo
mogoče razlikovati

Tipsko gradivo
v nevretenčarskih zbirkah PMS

Cicadetta dirfica Gogala, Trilar, Drosopoulos 2011
Cicadetta hannekeae Gogala, Drosopoulos, Trilar 2008
Cicadetta kissavi Gogala, Drosopoulos, Trilar 2009
Cicadetta olympica Gogala, Drosopolous, Trilar 2009
Euboeana castaneivaga Gogala, Trilar, Drosopoulos 2011
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Oligoglena tibialis (Panzer, 1798)
Oligoglena flaveola (Brullé, 1832)
Oligoglena carayoni (Boulard, 1982)
Oligoglena goumenissa (Gogala, Drosopoulos & Trilar, 2012)
Oligoglena sakisi (Gogala et Trilar, 2017)
Oligoglena filoti (Gogala et Trilar, 2017)
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Slovenski arhiv živalskih zvokov

je študijska zbirka posnetkov živalskih zvokov, ki jo hrani
Prirodoslovni muzej Slovenije



Zbirka vsebuje večinoma originalne posnetke živalskega
oglašanja in petja na DAT-kasetah, analognih magnetnih
trakovih in kasetah, ter digitalnih medijih za shranjevanje
(trdi diski, cedeji, cederomi, devedeji, itd.), ki so jih
posneli kustosi PMS in nekateri drugi zunanji sodelavci
muzeja.

Slovenski arhiv živalskih zvokov

je študijska zbirka posnetkov živalskih zvokov, ki jo hrani
Prirodoslovni muzej Slovenije
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oglašanja in petja na DAT-kasetah, analognih magnetnih
trakovih in kasetah, ter digitalnih medijih za shranjevanje
(trdi diski, cedeji, cederomi, devedeji, itd.), ki so jih
posneli kustosi PMS in nekateri drugi zunanji sodelavci
muzeja.

Na digitalne medije za shranjevanje smo pred kratkim
prenesli starejšo zbirko steničjih oglašanj (Heteroptera), ki
je bila posneta na analognih magnetnih trakovih.

Slovenski arhiv živalskih zvokov

je študijska zbirka posnetkov živalskih zvokov, ki jo hrani
Prirodoslovni muzej Slovenije



Slovenski arhiv živalskih zvokov

Osnovni cilj sodelavcev arhiva je zbrati posnetke petja in
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Slovenski arhiv živalskih zvokov

Iz gradiva shranjenega v arhivu smo nedavno objavili štiri 
izobraževalne cedeje

<http://www2.pms-lj.si/publikacije/publikacije.html>:

Pojoči škržati Slovenije,

Ljubljansko barje – skrivnostni svet živalskega oglašanja,

Gozdne ptice Slovenije in

Slovenske žabe.
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dalmatinski škrlatnik (Purpuricenus dalmatinus) veliki strigoš (Cerambyx welensii)
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Anton Karl Vincenc Bianchi (1858-1933)

• služboval kot uradnik v takratni ajdovski posojilnici

• v 19. stoletju je opravil obsežne raziskave hroščev
Vipavske doline

• njegova zbirka hroščev je izjemno dragocen
dokument o nekdanji favni hroščev Vipavske doline in
priča o okoljskih spremembah v preteklem stoletju



Anemadus bianchii Reitter, 1906
Bathyscia bianchii
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Kranjski deželni muzej

15. oktobra 1821 so Kranjski deželni stanovi v
Ljubljani ustanovili deželni muzej, ki je najprej
domoval v Pogačnikovi hiši.

Današnja palača na Muzejski ulici je bila za javnost
odprta od leta 1888 in je prvo izključno kulturi
namenjeno poslopje pri nas.



Kranjski deželni muzej

15. oktobra 1821 so Kranjski deželni stanovi v
Ljubljani ustanovili deželni muzej, ki je najprej
domoval v Pogačnikovi hiši.

Današnja palača na Muzejski ulici je bila za javnost
odprta od leta 1888 in je prvo izključno kulturi
namenjeno poslopje pri nas.

Prirodoslovni muzej Slovenije praznuje 197 let.



… hvala za pozornost …


