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Neveljski mamut - 75 let kasneje
Pripravil: mag. Matija Križnar, kustos, paleontolog
Risba in slika: Matija Križnar

Mamuti (Mammuthus)
izumrla skupina slonov

Razvoj rodu Mammuthus

Primerjava zob nekaterih slonov (trobčarjev)
Risbe živali/silhuete: Pika Križnar, risbe zob: Matija Križnar
Vir filogenetskega razvoja: Elephantidae phylogeny: morphological versus molecular results. J.SHOSHANI E.M. GOLENBERG &H.YANG (1998)

Okolje pred 20.000 leti v okolici Kamnika

Risbe živali in zasnova tabel: Matija Križnar;

vir podatkov: Praistorija Jugoslov. zemalja , Brodar M & Osole F.

Nevlje – tistega pomladnega dne 1938
Odkritje 14.marca,1938

15. Marca, 1938 “je prirodopisni oddelek
Narodnega muzeja v Ljubljani na pobudo
Kraljevske banske uprave pričel z izkopavanjem
živalskih ostankov…” (poročilo, 9.april 1938, dr. Kos)

Fotografije: Fotoarhiv PMS (negativ, steklena plošča); časopisni izrezek Jutro

Izkopavanje – zapisniki iz prve roke
“…horizont gline (sive) z fosilnimi ostanki, katerega
smo odkrili do sedaj…” (poročilo dr. Malu, 22.3.1938, dr. Kos)
“Okoli ½ 6h je bil g. prof. Kozina, Verovšek ,
Kozinina nečakinja in še drugi v gostilni… Nek
Kamničan je imel tam košaro in v njej polno fosilnih
ostankov…” (poročilo dr. Malu, 20.3.1938, dr. Kos)
“Sinoči me je ustavil g. Stele iz Kamnika… da
fosilnih ostankov ne morem odpeljati dokler g. ban
ne da kompenzacije zanjo.” (poročilo dr. Malu, 8.4.1938, dr.
Kos)

“Vsled raznih ovir od strani nekaterih meščanov
Kamnika je bilo vse gradivo….pripeljano šele 4.
maja t.l. v Narodni muzej.” (poročilo, 9.5.1938, dr. Kos)

Poročila hrani arhiv NMS (kopije hrani tudi PMS)

Izkopavanje – skozi arhivske slike
Fotografije nastale pred in med
izkopavanjem mamuta pri Nevljah. Slike so
izdelane iz negativov na steklenih ploščah,
shranjene v arhivu Prirodoslovnega muzeja
Slovenije.
Nekatere slike so bile uporabljene za
znanstvene razprave in prispevke, mnoge pa
še nikoli niso bile objavljene..

Fotografije: Fotoarhiv PMS (originalni negativi, steklenih ploščah)

Časopisni zapisi – velika žival,
veliko zanimanje
“…, obiskalo nas je ogromno turistov ,
tudi iz Avstrije in Italije, s katerimi smo se
pogovarjali in jim kazali najdišče.” (besedilo iz
članka v Kamniškem občanu, 8.2.1988)

“…župan Nande Novak je
hotel obdržati mamuta v
Kamniku, da postane
eksponat Zadnikarjevega
muzeja, Dr. Kos je moral
dokazati, da taka najdba
spada v centralni slovenski
muzej,…”*
(pismo Ane Budnar-Tregubov,
25.2.1988, arhiv Prirodoslovni muzej
Slovenije) *zapis je nastal pri pogovoru
Ane Budnar-Tregubov in dr. F. Kosom.

Časopisni izrezki, vir: splet in Digitalna knjižnica Slovenije

Končna terenska poročila
“Kopalo se je z enkratnim
presledkom … od 15. marca do
vključnega 7. aprila 1938.” (poročilo
Kraljevski banski upravi Dravske banovine,
9.5.1938, dr. Kos)

“Dne 23. marca 1938 je dr. Kos
ugotovil ob pol dveh popoldne, da
so delavci načeli v produ
zapadnega profila ognjišče, ki
vsebuje oglje in pepel.” (poročilo V.
Herforta, 24. 5.1939 o izkopavanju)

Fotografije: Matija Križnar; arhiv PMS; po Kos-u, 1938; arhiv NMS

Znanstvene objave – le zakaj tako hitro!

“Dr. Kos je znanstveno obdelal zobovje,
okle in paleolitski artefakt.”
(pismo Ane Budnar-Tregubov, 25.2.1988, arhiv Prirodoslovni
muzej Slovenije)

Vir. Prve objave – po Kos-u, 1939.

Dopisnica “Celje, 5/9 38”

Prepis iz razglednice dr. S. Brodarja poslane dr. F. Kosu.

“Veruj mi, da sem se nekoliko
začudil ti naglici. Prepričan sem,
da mi boš … sem vendar jaz
tokrat poklican kot prvi, ki ima
zanesljivo gradivo …” (odgovor dr. F.
Kosa v pismu dr. S. Brodarju, 7.9.1938, prepis)

Vir: Hrani arhiv (knjižnica) Narodnega muzeja Slovenije (digitalne kopije hrani arhiv PMS)

Preparacija (impregnacija) ostankov po izkopavanju
“V letu 1940 smo v muzeju zbirali in obdelovali v laboratoriju
izkopane mamutove kosti. Deloma so bile kosti že izluščene iz
mavca in gline,…”

“… prepariranih kosti, smo jih še namakali in utrjevali v
razstopljenem parafinu. Parafin je vlezel v vse pore, ko se je
ohladil je vezal kostne drobce.”
(pismo Ane Budnar-Tregubov, 25.2.1988, arhiv Prirodoslovni muzej Slovenije)

“…Vaša prošnja z dne 18. aprila 1939. za
podelitev podpore za konserviranje in
montažo mamuta odklonila, ker ni v
tekočem proračunu za to dovolj…”.
(odgovor Narodnemu muzeju– zavrnitev dodatnih sredstev,
23.6.1939 )

Vir: Hrani arhiv (knjižnica) Narodnega muzeja Slovenije (digitalne kopije hrani arhiv PMS)

Sestavljanje okostja – kako in kaj
“Pri sestavljanju ostankov mamutovega skeleta iz Nevelj
nujno rabimo Blainvillovo Osteographie des mamiferes in
sicer tisti zvezek, ki obravnava E. primigenia /slike/.”

“Prirodoslovni krožek
na I. drž. m. real. gimn.
(pismo F. Kosa poslano v Zagreb dr. M. Salopeku, 30. 1.1940)
V Ljubljani se Vam
zahvaljuje, da ste mu
“moje delo je bilo … določevanje – identifikacija posameznih dovolili ogled mamuta.”
kosti, merjenje dimenzij in izrisovanje na velike pole
(zahvalno pismo poslano v muzej,
10. 11.1941)
ovojnega papirja …”
“…lesni podstavek v katerega je vdelano železje s kostmi,
sastavljanje kosti, vgrajevanje v železno konstrukcijo je bilo
zaključeno decembra 1941.”
(pismo Ane Budnar-Tregubov, 25.2.1988, arhiv Prirodoslovni muzej Slovenije)

Fotografije: hrani fotoarhiv PMS; Matija Križnar; poročila hrani arhiv NMS (digitalno obliko hrani tudi arhiv PMS)

Mamut ali 1056– del paleontološke zbirke
Največji eksponat v Prirodoslovnem
muzeju Slovenije ima
inventarno številko 1056.

Po več kot 50 letih – nova zaščita okostja (impregnacija)
“…Kostne ostanke je
potrebno ponovno prepojiti z
ustreznimi kemikalijami –
lepili, kar pa je mogoče
doseči le v posebnih
vakumskih posodah,…”
(poročilo-zapis Katarine Krivic, 12.1.1994,
arhiv PMS)

“…seznanjem sem z akcijo vakuumske
preparacije mamutovega okostja, ki je kot
edinstveni eksponat te vrste pri nas
…dragocena naravna in tudi kulturna
dediščina je zato potreben temeljite
preparacije.”
(pismo podpore pri zaščiti okostja mamuta, prof. dr. S. Buser,
18.1.21995, arhiv PMS)

Vir: zapiski in poročila Jože Gašperič – hrani arhiv PMS, fotografije – Katarina Krivic in Jože Gašperič

Kosti v depo – replika na ogled

Fotografije: Katarina Krivic, Borut Tome in Matija Križnar (hrani arhiv PMS)

Neveljski mamut – po 75 letih

Fotografije: Ciril Mlinar Cic, Matija Križnar; Poštni žig – Pošta Slovenije (spletna stran), Ilustracija Umek na mamutu, arhiv PMS

Mamut na znamki – v spomin
Znamka - Rekonstrukcija mamuta v svojem okolju.
Žig – obris zoba neveljskega mamuta
Ovojnice – originalne slike nastale med izkopavanjem
mamuta leta 1938.

Osebna znamka, žig in ovojnice so nastale v
sodelovanju z oblikovalcem Matjažem
Učakarjem in filatelistom Antonom
Simončičem. Za strokovni del sva skrbela dr.
Miha Jeršek in mag. Matija Križnar.

Oblikovanje znamke in žiga, rekonstrukcija mamuta: © Matjaž Učakar

V prihodnosti nas čaka še nekaj raziskovanja po
različnih arhivih, kjer so verjetno še shranjeni zapisi,
mnenja in poročila o neveljskem mamutu).
Nadaljevati še druge paleontološke metode,
predvsem raziskati tafonomijo mamutovih ostankov,
raziskati kosti in sedimente z novimi metodami (C14)
……
Kljub dobremu poznavanju mnogih dogodkov pri
izkopavanju in obdelavi fosilnih ostankov mamuta, je
še mnogo nejasnega, oziroma je potrebno izdelati
časovni potek dogajanja, nekakšno kronološki
pregled dogajanja (od najdbe do muzeja in naprej).
Mogoče v muzejski publikaciji Scopolia.
Na najdišču postaviti večjo tablo z nekaterimi
zgodovinskimi podatki in predstavitvijo ostankov
mamuta in drugih paleontoloških in arheoloških najdb.

Fotografiji vivianita: Matija Križnar in Miloš Miler; idejna zasnova table. Matija Križnar

Namesto zahvale
Ob proučevanju gradiva o neveljskem mamutu, od osebnih pisem do poročil in
znanstvenih člankov sem se zavedel kako velik “projekt” je predstavljalo to odkritje.
Ne samo izkopavanje, tudi nadaljnje raziskave in kasneje ponovna zaščita in
repliciranje skeleta so dela, ki jih brez pridnih muzejskih delavcev ne bi bilo mogoče
izpeljati. Zato gre vse zahvale, da je mamut ohranjen, predvsem dr. Franu Kosu in dr.
Ani Budnar-Tregubov, kot tudi Katarini Krivic in dr. Jožetu Gašperiču, ter pridnim in
neutrudnim muzejskim tehnikom.

Vire smo črpali iz:
Arhiva Prirodoslovnega muzeja Slovenije (arhiv/fotoarhiv Kustodiata za geologijo, paleontološki del)
Arhiva (knjižnica) Narodnega muzeja Slovenije (mape za leto 1938-1945), fotokopije gradiva (tudi v digitalni obliki) hrani tudi arhiv PMS.
Časopisni (poljudni) prispevki in poročila (od leta 1938 do 2013)
Posnetki na spletu (predvsem pripovedi dr. Nika Sadnikarja, Youtube)
Literaturo smo izbrali med mnogimi članki dr. Frana Kosa, Ane Budnar-Tregubov (tudi Lipoglavšek), Danijela Bezka, Katarine
Krivic, dr. Jožeta Gašperiča, dr. Srečka in Mitja Brodarja in mnogih drugih.

Fotografije: Katarina Krivic, Ciril Mlinar Cic, Jože Gašperič, Tomaž Lauko, Borut Tome in Matija Križnar (nekatere fotografije povzete iz člankov in prispevkov)
Risbe/rekonstrukcije živali: Pika Križnar in Matija Križnar (rekonstrukcija naslovnice predavanja © Matija Križnar)
Znamka/ oblikovanje žiga, ovojnice, rekonstrukcija mamuta: © Matjaž Učakar

Hvala, za pozornost!
© 2013. Celotno predavanje in gradivo je avtorsko zaščiteno. Brez soglasja ustanov in posameznikov ni dovoljena uporaba gradiva
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Fotografija spodnje čeljusti neveljskega mamuta, po Kos-u, 1944

