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Ob 250 letnici izida temeljnih del o naravi 
Slovenije Johannesa Antoniusa Scopolija in 

ob 200 letnici smrti barona Žige Zoisa  

V desetletju med letoma 2010 in 2020 obhajamo 250 let izida 
prvih znanstvenih del o naravi Slovenije, ki jih je objavil 
naravoslovec svetovnega formata Giovanni Antonio Scopoli 
(1723-1788), ki je najplodnejši del svojega življenja preživel na 
ozemlju tedanje vojvodine Kranjske. 

Poleg tega v tem desetletju obhajamo tudi 250 let znamenitega 
dopisovanja med vodilnima naravoslovcema tedanjega časa, 
Karlom Linnejem in Scopolijem, ki je potekalo med Uppsalo 
(Švedska) in Idrijo (Slovenija) med leti 1760 in 1775. 

Obletnica odpira kulturno-zgodovinski pomen Slovenije in njene 
biotske pestrosti v luči svetovne naravne dediščine ter njeno 
ohranjanje danes, 250 let po Scopoliju.  



Giovanni Antonio Scopoli 
Johannes Antonius Scopolius 

• rodil se je leta 1723 v Cavaleseju 
na Južnem Tirolskem 

• študiral je na Dunaju in v 
Innsbrucku 

• državni izpit za samostojno 
opravljanje zdravniškega poklica je 
opravil leta 1753 na Dunaju pri 
Gerardu van Swietnu 

• v prvo službo je bil poslan v Idrijo, 
ki do takrat še ni imela stalnega 

zdravnika  



Giovanni Antonio Scopoli 

»Ta kraj, ki je dobil ime od bližnjega 
lijaka, sestoji iz zelo revnih, tja v 
hribe postavljenih rudarskih koč. Ko 
sem ga od daleč zagledal, se je 
mojega srca polastila slutnja vseh 
nezgod, ki sem jih potem skoro 
šestnajst let prebivati moral v tej 
ječi.« 
 

Med selitvijo je pri prečkanju reke 
Inn doživel brodolom, med katerim 
je izgubil pomembne knjige in 
instrumente, a je dobil od cesarice 
Marije Terezije zaradi nesreče 500 

goldinarjev odškodnine.  



Giovanni Antonio Scopoli 

• v Idriji je kot rudniški zdravnik 
delal med letoma 1754 in 1769 
(15 let) 

• 1769 - predavatelj na metalurški 
akademiji v Schemnitzu (danes 
Banská Štiavnica) 

• 1777 - profesor kemije in 
botanike na univerzi v Pavii 

• umrl je 8. maja 1788 v Pavii 



Giovanni Antonio Scopoli 

• v Idriji je utemeljil šolanje za 
pridobitev metalurške in kemijske 
izobrazbe 

• v začetkih 60. let 18. stoletja je 
bil v Julijskih Alpah in kot je sam 
navedel - je spoznal njihov 
bohinjski del, od planine 
Konjščice do vznožja Triglava nad 
Velim poljem, in tudi Porezen na 
Tolminskem 

• med letoma 1760 in 1775 se je 
dopisoval s Carlom von Linnéjem 
(v latinščini) 



1760 - 1775 se je dopisoval s Carlom von Linnéjem 

• od njunega dopisovanja se je 
ohranilo 13 pisem, ki jih je Linné 
pisal Scopoliju, in 17 Scopolijevih 
pisem Linnéju 

• ko mu je poslal svojo knjigo o 
žuželkah, se mu je Linné ves 
navdušen zahvalil z naslednjimi 
besedami: »Za prejeti izvod sem 
plačal 3 zlatnike carine, napravil pa 
mi je več veselja, kot če bi prejel 100 
zlatnikov.« 

• o kranjski flori pa je von Linné v 
enem od pisem zapisal: »Brez dvoma 
se bom iz nje veliko naučil; pri vas 
so najredkejše rastline Evrope, ki so 
poznane le maloštevilnim 
botanikom.« 







Carl Linnaeus (1707-1778) 
Carolus Linnaeus, Carl von Linné 

• »oče taksonomije«, ki je opravil 
pionirsko delo pri poimenovanju vrst z 
znanstvenimi imeni in velja za enega od 
začetnikov sodobne ekologije 

• bil je sicer kompleksna osebnost z na 
videz nezdružljivimi lastnostmi - izredno 
pedanten, a pragmatičen sistematik z 
izjemnim darom za jezik, hkrati pa 
numerolog in v njegovih zadnjih letih 
tudi mistik 

• po filozofski usmeritvi je bil esencialist; 
verjel je, da razvršča »bistva« oz. 
»esence« živih bitij, ki se izražajo skozi 
njihove lastnosti 



Systema Naturae 

• 13. izdaj 

• obseg dela se je od enajstih strani v 
prvi izdaji (1735) razširil na več kot tri 
tisoč strani v zadnji, trinajsti (1770) 

• najpomembnejša je deseta izdaja iz 
leta 1758, v kateri je uvedel 
poenoteno dvočlensko poimenovanje 
živalskih vrst, ki je v uporabi še danes 
(dvočlensko poimenovanje rastlinskih 
vrst je uvedel že leta 1753 v delu 
Species Plantarum)  

»Sistem narave skozi tri kraljestva 
narave, glede na razrede, redove, 
rodove in vrste z lastnostmi, razlikami, 
sinonimi ter lokalitetami« 

Deus crevit, Linneaus diposuit. 
Bog ustvarja, Linné ureja. 



Giovanni Antonio Scopoli 

• objavil je 21 knjig 

• De Hydrargyro Idriensi (1761) - o 
idrijskem živem srebru, v kateri je opisal 
poklicne bolezni rudarjev in posledice 
zastrupitve z živim srebrom 

• Flora carniolica (1760) - velja za temelj 
slovenske floristike in začetek 
registracije slovenskih rastlinskih 
taksonov 

• Entomologia Carniolica (1763) - prva 
monografija o žuželkah in drugih 
členonožcih, ki jih je našel na 
slovenskem ozemlju 

• Annus historico-naturalis (1769-72) - 
vkjučuje opise novo odkritih vrst ptic 



Flora carniolica (1760) 

• opisal je 756 vrst cvetnic in 256 
necvetnic ter ob znanstvenih imenih 
navedel tudi takratna kranjska 
(slovenska) imena 

• kot zdravnik je opisal tudi zdravilne 
lastnosti posameznih rastlin 

 

• knjiga velja za prvo znanstveno delo o 
naravi na ozemlju današnje Slovenije 



Entomologia Carniolica (1763) 
»Kranjska entomologija, ki prikazuje 
avtohtone žuželke Kranjske, razvrščene v 
redove, rodove, vrste in varietete po 
Linnejevi metodi« 

• eno najstarejših favnističnih del na svetu 

• opisal 1153 vrst členonožcev, od tega 
1055 vrst žuželk 

• od sistematskih kategorij poznal samo 
redove (ordines), rodove (genera) in 
vrste (species), vse infraspecifične 
kategorije pa je imenoval »varietates«  

• velikost navaja v pariških linijah in unčah 
(linija meri 2,255 mm, 12 linij tvori unčo, 
ki meri 27,06 mm).  

• v knjigi je kot prvi navedel, da se čebelja 
matica oplodi s troti izven domačega 
panja 



Foto: Janez Kamin 

verigasti krešič Carabus catenulatus Scopoli, 1763 



Foto: Janez Kamin 

grizlica Tenthredo temula Scopoli, 1763 



Foto: Dejan Janevič 

grizlica Tenthredo crassa Scopoli, 1763 



Foto: Tomi Trilar 

mali nočni pavlinček Saturnia pavoniella (Scopoli, 1763) 



Foto: Tomi Trilar 

čriček Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) 



Foto: Tomi Trilar 

veliki škržad Lyristes plebejus (Scopoli, 1763) 





Število znanih vrst 

 1,74 milijonov vrst evkariontov 

Kodeks zootaksonomske nomenklature 

Mednarodni kodeks nomenklature za alge, 
glive in rastline 

Taksonomska skupina Število vrst na 

Zemlji

Število vrst v 

Sloveniji

VRETENČARJI

sesalci (Mammalia) 5.490 85

ptice (Aves) 9.998 380

plazilci (Reptilia) 9.084 21

dvoživke (Amphibia) 6.433 19

ribe (Pisces) 31.300 80

Skupaj vretenčarji 62.305 585

NEVRETENČARJI

žuželke (Insecta) 1.000.000 18.000

pajkovci (Arachnida) 102.248 1.000

mehkužci (Mollusca) 85.000 790

raki (Crustacea) 47.000 740

ožigalkarji (Cnidaria) 2.175 78

Ostale skupine nevretenčarjev 68.827 1314

Skupaj nevretenčarji 1.305.250 21.922

RASTLINE

kritosemenke (Angiospermae) 281.821 3.100

golosemenke (Gymnospermae) 1.021 18

praprotnice (Pteridophyta) 12.000 72

mahovi (Bryophyta) 16.236 755

alge (Algae) 13.201 1.600

Skupaj rastline 324.279 5.545

Ostale skupine

lišaji (Lichenes) 17.000 600

glive (Fungi) 31.496 300

Skupaj ostale skupine 48.496 900

SKUPAJ  VSEH  VRST 1.740.330 28.952



Ocenjeno število vrst 

ocene števila vrst, ki živijo na Zemlji, se gibljejo od 
10 do 100 milijonov 

 8.7 milijonov vrst evkariontov 

 14 milijonov vseh vrst živih bitij 

 to pomeni, da kar osupljivih 86 % kopenskih in 
91 % morskih vrst ostaja še neodkritih 



Neodkrite vrste 



???? 

Kako 
določiti 

organizme? 





Tradicionalni pristop pri določevalnih ključih 

• najbolj razširjeni so dihotomni ključi 

• določanje po taksonomskih kategorijah: 

 red                                     vrsta           družina                          rod 



Tradicionalni pristop pri določevalnih ključih 

• najbolj razširjeni so dihotomni ključi 

• določanje po taksonomskih kategorijah: 

 red                                     vrsta           družina                          rod 

• tradicionalne ključe pišejo strokovnjaki za strokovnjake !!! 

• so uporabni kot vir podatkov (referenca), manjka pa jim prožnost 
elektronskih orodij (povezave - hypertext, multimedia, iskanje ...) 

• in predvsem… klasifikacija ni identifikacija ! 

 



  





Novi pristopi pri določevalnih ključih 

• javna dostopnost na svetovnem spletu 

• poleg dihotomnega pristopa omogoča tudi izbiranje med 
več lastnostmi naenkrat 

• omogoča vključevanje dodatnih informacij in multimedijskih 
vsebin 

• omogoča sprotno dopolnjevanje 

• na voljo je mnogo različnih pristopov in orodij (platform) za 
izdelavo: 

• wiki, html 

• platforme za izdelavo interaktivnih določevalnih orodij: 
Dryades (Uni Ts), Linnaeus (ETI), Lucid (Australia) 



https://www.keytonature.eu/wiki/Ključ_za_določanje_vrtnih_ptic  













http://www2.pms-lj.si/kljuci/cmrlji/ 

http://www2.pms-lj.si/kljuci/cmrlji.zip  



Rod 

Družina 

Red 

Vrsta 

cvet rdeč 
listi deljeni 

cvet bel 
listi enostavni 

V interaktivnih določevalnih orodjih so značilnosti posameznih vrst združene v 
matriko in določevalno orodje izbere tiste znake, ki olajšajo določanje – tudi 

tiste, ki niso ključni za uvrščanje v sistem.  

Novi pristopi pri določevalnih orodjih 
Interaktivna določevalna orodja  



  

barva cveta steblo listi plodnica listi listi so razvrščeni socvetje

VRSTA 01 rdeč pokončno celi nadrasla koničasti spiralasta razvrstitev nima

VRSTA 02 rdeč kipeče deljeni podrasla priostreni nasprotna razvrstitev grozd

VRSTA 03 rdeč poleglo celi nadrasla zaokroženi vretenčasta razvrstitev klas

VRSTA 04 rumen plazeče celi podrasla preklani vretenčasta razvrstitev betič

VRSTA 05 rumen spenjavo deljeni podrasla preklani spiralasta razvrstitev sestavljeni klas

VRSTA 06 rumen pokončno deljeni nadrasla koničasti spiralasta razvrstitev lat

VRSTA 07 bel kipeče celi podrasla priostreni nasprotna razvrstitev kobul

VRSTA 08 bel poleglo deljeni podrasla zaokroženi vretenčasta razvrstitev sestavljeni kobul

VRSTA 09 rožnat plazeče celi nadrasla preklani nasprotna razvrstitev češulja

VRSTA 10 rožnat spenjavo podrasla prisekani spiralasta razvrstitev sestavljena češulja

VRSTA 11 rdeč pokončno celi nadrasla koničasti spiralasta razvrstitev glavica

VRSTA 12 rdeč kipeče deljeni podrasla priostreni nasprotna razvrstitev košek

VRSTA 13 rdeč poleglo celi nadrasla zaokroženi vretenčasta razvrstitev svaljek

VRSTA 14 rumen plazeče celi podrasla preklani vretenčasta razvrstitev nima

VRSTA 15 rumen spenjavo deljeni podrasla preklani spiralasta razvrstitev grozd

VRSTA 16 rumen pokončno deljeni nadrasla koničasti spiralasta razvrstitev klas

VRSTA 17 bel kipeče celi podrasla priostreni nasprotna razvrstitev betič

VRSTA 18 bel poleglo deljeni podrasla zaokroženi vretenčasta razvrstitev sestavljeni klas

VRSTA 19 rožnat plazeče celi nadrasla preklani nasprotna razvrstitev lat

VRSTA 20 rožnat spenjavo podrasla prisekani spiralasta razvrstitev kobul

VRSTA 21 rdeč pokončno celi nadrasla koničasti spiralasta razvrstitev sestavljeni kobul

VRSTA 22 rdeč kipeče deljeni podrasla priostreni nasprotna razvrstitev češulja

VRSTA 23 rdeč poleglo celi nadrasla zaokroženi vretenčasta razvrstitev sestavljena češulja

VRSTA 24 rumen plazeče celi podrasla preklani vretenčasta razvrstitev glavica

VRSTA 25 rumen spenjavo deljeni podrasla preklani spiralasta razvrstitev košek

VRSTA 26 rumen pokončno deljeni nadrasla koničasti spiralasta razvrstitev svaljek

VRSTA 27 bel kipeče celi podrasla priostreni nasprotna razvrstitev nima

VRSTA 28 bel poleglo deljeni podrasla zaokroženi vretenčasta razvrstitev grozd

VRSTA 29 rožnat plazeče celi nadrasla preklani nasprotna razvrstitev klas

VRSTA 30 rožnat spenjavo podrasla prisekani spiralasta razvrstitev betič



Večina klasičnih orodij vključuje 
organizme zelo velikega območja in 

različnih ekoloških zahtev.  

Zahtevnost določevalnih orodij narašča 
s številom organizmov, ki jih 

vključujejo.  

?? 

Novi pristopi pri določevalnih orodjih 













Nov pristop pa omogoča avtomatsko 
izdelavo določevalnih orodij za 

organizme omejenega območja.  

npr. rastline Alpskega 
botaničnega vrta Juliana 

!! 

Novi pristopi pri določevalnih orodjih 



Pristop k izvedbi 
Vključevanje šol in drugih vzgojno izobraževalnih 

ustanov ter zainteresirane javnosti (vključno s 
»citizen science«) omogoča učinkovitejše 

ozaveščanje o pomenu biotske raznovrstnosti. 













http://www2.pms-lj.si/kljuci/dnevni-metulji/  



http://www1.pms-lj.si/animalia/ 

  5.720 vrst  
21.859 fotografij, zvočnih ali 
videoposnetkov, risb ali kart 

razširjenosti  



Hvala za pozornost 


