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Predgovor
Do,gnanj a in uspehi dosedanjih znanstvenih raziskovanj
in proučevanj paleolitskega naj dišlča v Nev 1 j a 11 pri K a mnik u ter taITI leta 1938. in leta 1940. zbranega in v 'laboratorijih Min ~- ral o š k ega i n s tit li t a univerze in Pri r od o s lov n 'e g a fi u z eja v L j li bij ani ,obidelanega tovrstnega gradiva so ,delo,ma že 'obj avlj eni (K o s: 1939.,.. .Etnolog, Xl; 1939, Quartiir, Il; 1939, Glas. Muu'društ., XX; -1941;
Zbornik Prirodosl. cf5.ušlua, Il. - Nik iti n : 1942, Razprave Akad. zn~a'n. in umel. v Ljubljiani, knjiga Il. - B li d.#B a rLip' o gIa, v šek: 1943, Zb1o!rnik Pržrodosl. drušlva~ III.).
Le predmet, l{i je med odkrivanj em tega naj dišča, me.d
izkopavanjem sp,omladi 1938. in po rekonstrukciji v jeseni
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1. 1941. ter kasnejši uvrstitvi med el{spo'nate paleontološ.kih
zbirk Pri r o' d ,o s lov neg a muz eja v L jub 1 j a il i
vzbuj al splošn,o p,ozornost, ki je dal neveljskemu paleolitskemu naj,dišču popularno ime »M a ID uto von ajd i š č e«
ter mostu, ki stoji sedaj na tistem kraju, ime »M a m uto v
m o s t«, Elephas pržmžgenius Blu.menb,a~h, še ni 'bil,. izvzemši diagnostična in rekonstrukcij skaproučevanja, deležen o'bsežnej ših podro,b·nej ših ' štu,dij, posebIl'o kar se tiče zob,ovj a.
To zamu·d·o nameravam.· nadoknaditi deloma sedaj. Glede
na sorodn'o gradivo zbirk Pri ro· d o s lo v neg a muz e j avL jub 1 j a n'i storim to v nek:olil{·o širšem o·bisegu.
Ne tr,dim, da je edino z'ob,ovj e fosilnih trobčarj ev, Pro,b o se ide a , važn,o za deskrip,tivn·o sistemats,ke, ekološko etološke, etološk,o morfološke in fi1letslke dia.gnoze, vendar pa je
med vsemi fosilnimi olstan.ki izumrlih slon.ov, zelo p'omemb'no.
~z tega razlo'ga so bila tudi razisko·vanj a in proučevanja fosilnih trobčar}ev v glavnem in na splošno posvečena posebno
.zob,ovju. Iz takih raziskovanj in študij se je razrastla olbsežna odo,ntografija trobčarjev, ki pa se je v po'četku, v
svoj ih prvo,tnih oSIlovah, Irakor pri drugih sorodnih panogah, omej evala bolj na opisn,o in primerj alno morfoJlogijo.
šele v kasnejšem razvoju se je v njej prič-el pojavljati vz~oč
no eksplikativni značaj. V od·ontografskih študij ah se je zač'ela p'osvečati večj a p,ozornOlst tudi paleontogenetskim in
paleoetološkim vplivo,m, pogoj em, procesom in raznim drugim razvoj nim tendencam in p]}obJlemom. To, tako važno
razvojno zorišče glede na p-ostane.k, obliko, up·orabo, izrabo
iI1 filetsko izprememb,o tro1b,čarskih zOlb je seveda. mlogoče zasled'ovali in up,orabljati v lalstn:iJh raziskovanjih le z upoštevanj'em predmetne ·obsežne literature. Ta pa v našill razmerah ni bila lahko dosegljiva. Že zaradi tega so se časo:vno
zavlekla moj a p'odrobnej š,a raziskovanj a neveljskega mamuta. Pa šle nekaj je oldločevalo. V depotih in med ekspoIlati paleontol1oških zbirk mu'zeja se je tekom nadstoletnega
obstoj a tega zav·oda nabralo več primerkov fosilnih zob trobčarj ev, katerih na etiketah ali· na pril'oženih listkih olznačene
diagn'oze niso vzbuj ale zadostne verj e~nosti in zaneslj ivosti.
Tudi niso ti primerki nikjer ja.sno imensko, ne opisno registrirani; torej· za znan·ost mrtvi. Zato sem se odločil, da ob-
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delam hkrati s fosilnimi ,ostanki nev'eljskega mamuta tudi
ostalo, 'v 'muzej u .nahaj aj oče se' gradivo, pleisto,cenih slo,nov;
mastodonti pridejo na v'rsto pri1ho1dnjič.
Opisovati v celoti 'k,ostne ostanke neveljskega primigenija in navajati njill merska števila'se mi zdi odveč. Ugo-·
ta vIj al bi v tem p,rimeru le mersk'e razlike napiram p'remnogim drugim že o,bj avlj enim olpisom in številčnim na-vedbam. Iz zgo!raj omenj enih morfol'o,š:ko sistematskih, paleontogenetskih in raznih paleobio}.oških razlogov pa s·e bo,m
bavil pred~sem z mandibularnimi melj aki (maksilarnih.
nism,o našli) in - kolikor potrebn,o - z mandibuI.o samo ter
okli nevelj skega ma·muta. N'a ta način b,o tudi tovrstno naše gradivo po,s,falo' do!st,opno v primerj alne in študij ske namen'e širšemu' krogu razisko,valcev.
Najdišča

naših primerl\.ov so do,gnana in navedena, kolik-or jih je bilo\ mogoče d,ognati, deloma po signaturah, inventarnih številkah, iz materialu p,rilo'ženih listk,ov in etiket ter iz uradnih za~pi.sko·v in seznam'ov darovanih predmetrov, izišlih v različnih d,olb,ah in različnih pubrlrkacij ah.
Podatki za n'eveljskega primigenija so točni in večkrat pU_o
blicira'ni (K·o s 1939 a, b" c, 1941).
Mineral0'š,ko p·etrografske anali'ze gradiva, iz katerega
so bili. izk,opani ,odnosno v katerem s'o se našli posamezni
primerki meljakov, ,o katerih ,b,om razp,ravljal, in katero je
še lepilo v mno gih režah, luknjicah, pOIčeh itd. posamezllih.
z,ob, je izvršil v minera19'škem institutu naše univerze gospo
p. Jan e,z Žur ga, za kar se mu tudi na tem m,estu prav'
prisrčno zahvalj uj em.
Ker o,dgo1varj a na spl0,šn·o v naj več primerih d,oJiočenim
kameninam,·tudi d'oločena, za do,tično kamenino tipična. bar-va v taki ka-menini naj denih in izklopanih fO'8ilnih ko,stnih
ostanklov, in ker je mogoče, pri vča.sih neto·čni ali dv,omljivi
navedbi naj diš,ča in .stratigrafskih podatk·ov do neke _mere
ugo,toviti ,odnosn,o rekonstruirati, iz katerih in kakšnih 'plasti
je pred,metno fosilnol gra,divo, zato! navaj am' glede na even-tualne geol0,ško paleo,z,oo'!,oške za,klj učke, d,omneve itd. pri
naših primerkih poJeg mineralošk,o petro,grafskih analiz tudi
barv'o razi,skovanih fOlsilnih p'redmeto,v.
1
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Naše muz.ejsko ,{rob,čarsko fosilno gradivo obravnavam
glede na filogenetsko , vzporednost (El. antiquus 'Falc., El.
trolgo1ntherii PohI.) in zap,ovrstnoSlt (El. p,rimigenius B.) vrs:t
POI mOlžnosti tako, da se bavim s starej širni sloIni prej e, filetsko mlajšimi pa kasneje. P'odrobnim o'pisom itd. melja·kov
p,osameznih vrst načeluj e za vsako vrsto odnosno rasni kro,g
kratka, splošna karakterizacija kočnjako,v dotičnega morfološko ti'pičnega kroga, upoštevaj OlČ ·kratko in po možnos.ti
tu in tam ne le odonto,grafsko, marveč tudi ekološko et,ološko
in filogenetičn'o z'orišče. Pri raziskova'nji'h sem upošteval ne
le zgraj en'ost, dimenzij e ter poj ave ogIoj enosti žvekalne ploskve slonovega ko,čnj aka (P o h 1 ig, I. in II.), ampa,k tudi
razmerj e zgraj-enosti posamezne melj ako,ve lamele dOl oglojine (žvekalne plo1skve), (S o' erg e 1 1912). Vseh faz razvoja in razv,ojnih tendenc teh in takih zob ni mogoče uvodo'ma na kratko zajeti. Važnejše , ki bO'do omenlene v naših
primerih, bod·o pojasnjene med posameznimi opisi. Prip,omniti 'p'a je treba, da se pogosto izkažejo pri slo/nih »zako,nitosti«
v razvoj u le kot pravila z izj emami. Vedno seveda ne!
Kolikor se je dalo, in to jebilo v večini, sem pri raziskovanjih, poseb,n,o dimenzij, upo,rabljal mersk'e in druge prouče
valne metoIde predvsem W ii sta, P o h 1 iga in S o· erg 1 a.
Ta ugotovitev je važna, l{er so ugotovljeni rezultati nepo.sredno uporabljivi za razna primerj alIj a s šltevilčnimi ugotovitvami v obsežnih delih omenlenih in drugih avtorjev, ki
so se tudi posluževali teh načinov razisk,ovanja. Tal{o je
mo/goče na os-no'vi že olbjavljenih in šele na novo ugotovljenih podatk\ov sklepati na mnoge in različne individualne
razvojne tendence zob,ovja trolb,čarjev, kakor tudi na ekolo,šk,o etolo:ške p,ogoj e, ki so' določali osnovni tOll, smer in tempo
temu razv-oj u. Vedno pa ni bilo mogo'če upo,rablj ati načina
W ii s t - P -o 11 1 i g - S o' erg lov i h merskih »ko'nstallt«. V
takih primerih navedem za vsa.k primerek poseb'ej, kako, od
kod in dlo kod sem meril. Kadar navajam število lamel, n. pr.
lJri širini odnosno višini melj aka, je vedno vštet kot prva lnmela, ki le tudi v reslTici prva lamela, distalni talon. Orientacij a desno ali levo, spredaj ali zadaj je vedno mišlj ena
tako, da se o'paz.ovanj e vrši gledano iz slona, nikoli proti
lonll.
'
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osnove in terminologija

trobčarskih melj~kov

Talbla I., SIl. 1.; tab'la VIL, s.l. 12.; rt.abla XIV., sI. 25.

_ V tujih zoo,loških in paleozooloških literaturall ter odontogr~fij ah živečih in izumrlih pr(Yboscid·ov sta opis in zgrajenost zob recentnih in .fosilnih slonov razmeroma izčrpno
obdelan~ ter je hkrati ustvarjena tudi tozadevna specialna
terminologija. Pri nas t~ga še ni, izvzemši nekatere izraze
v srednj ešolskih učbenil{ih. To jerazumlj ivo, saj se fosilno
gradivo trobčar}ev pri nas še nt podro'bnej e razi'sk,ovalo in
se rezultati takih p·roučevaJ!j še niso olbj avlj ali. Zalto je potrebno, da uvo,doma pojasl1im in navedem predvsem l1a
osnovi P o h 1 i g Ol V i h (I., 1888 in. II., 1891) in S o erg 1 o v i h (1912) . razisk()vanj in publikacij u,go,tovlj ella oldontografska razmerja, domnevne razvojne tendence ter 'ekološke
in etoloŠlke vplive tekom razvoj a, uporabe in, izrabe zolb.
Hkrati se moram zanimati za slovensko tovrstno specialno
terminologijo, da bo mogoče o teh stvareh il1 pojavih razpravljati. Načela sem, da naj ostanejo v strokovnih člankih
in razpravah v glavnem mednarodni izrazi v poslovenj eni
obliki. Če pa že imam,o ulpo,raben slovenski izraz, ga uporabljam 'menjaje splonašenim mednaroldnim. Tak,o ne nastane nevarnost zamenj ave poj mov, tuj cu pa, ki čita razpravo v slovenščini, našega jezika pa zadostno ne obvlada,
je daha možnost, da se pretolče ob sicer poslovenj eni, vendar mednarodni terminologiji in slikah do bistva podane
snovi, ki jo p,otrebllj e za primerj anj a v lastnih raziskova-"
njih.
Tri vrste sn'ovi sestavlj aj o v 'splošnem in v glavnem slon'ovsko' zobovj e: zobo,vina (dentin) , sIklenina (ganein, emajl),
cement (z,obni cement).
Kočnja1ki, v našem primeru melja.ki '(molarji), in "sicer
meljaki mlečnjaki (M. M. 3., M. M. 2., M. M. 1.) in pravi
m'elja:ki (pravi molarji == M. I., M. II., 1\1. III.) recentnih in
fosilnih slonov sestoj e iz večj ega ali manj šega šrtevila, v dolžini zoba vzporednih, prečnih -plo,šč .(lamel == diskov). Sredico teh lamel tvori zob'ovina, ki se razprostre na osnovi
z,obne 'krone v skllpno, nedelj eno zobovinsko osnovo (glej
I

28

Kos Fran

n. pr. sliko -pri Web ru, 1928,. II., str.. 454). Vsa!ka taka 'središčna dentinska ploščica je ·ob . navpičnih straneh obdana
od več ali manj debele sko,rje, ki sestoji iz sklenine. Na
zgornj em roib,u nenačetega, neogloj enega molarj aje ganein
take plOIšče sklenj en, 1. j. zlobovina }~ po'polnoma p,okrita, zaprta, na spo,dnji strani p'a nepokrita in preide" kot omenjeno, v eno,tn,o, skupno podkronsk-o osno'vo. Prečni, globo1ki
prostori (vrzeli, z~seke) med p(}sam~znimi ganeinskimi lamelami so na!polnj eni s cemento,~. Kakor zapira p'opolnoma
pri nenačetem melj aku zgoraj sklenina dentinsk,Q. ploščo, tako zapira do p'op·olnega izgloj enj adiskov sp:odaj sklenina
cementno vmesno ploščo, katera zleplja med seb,oj p'osamezne dis\ke. Kakor preide dentin p,osameznih diskov na zobni kronski ,osnovi v enoItno skupno dentinsko osn,ovo, tako
prehaj a pri neo,'gloj enem slono'vem melj a:ku cement na zgornji strani zOlba v skup-no, eno,tno maso, ki p,ogosto p,opolnoma
pokriva zob po vrhu pa tudi o,d drugih strani tako, da se pri
takem 'ko·čnjaku ne opazi sklenina, včasih pa tudi niti obrobne o,blike posameznih lamel. Ko se prične 'upo,raba zOlba, se
pokažej.o po' odgloj enj u cementa lamele v obliki prečnih
brazd, grebenov odnolsno gub. 'fe še neogl,oj ene gube p,a ni:Slo
gIadk'e. Vsaka lamela ima, v glavnem 'v svoji zgornji'tretjini,
četrtini a~i petini, kar se na njenem neoglojenem grebenu
dobro:' pOtzna, prstkom (digitus, AId r o v a'n d i 1648; Kirc h erA t han. 1678) odnosno (živalskim) sescem (mamma;
izraz, ki se pOljmo,vno ne rabi povsem k,onsekventno v slonovski odontografiji) po,dobne, drug poleg drugega stoječe,
glede na globino sekundarnih rež dalj še ali kraj še, iz grebena lamele včasih bo,lj, drugič manj kvišku štrleče podaljške, kateri se, kot bOjmo vi,deli kasneje, oglojeni na vrhu,
izkažejo kot š;tevilni, z dentino,m napo/lnj eni skleninasti, proti
vrhu bradavičasto zoženi valji. Vidilo se v celoti ti valji
(»digitelli«, »mammille«) 'poseb,no d,obro pri slabo ohranj enih, že razpadajo'čih fosilnih zobeh, pri katerih je bil od vode izluženi in zaradi razzeblin razpadli cement na kakrš-en
koli naraven ali umeten način ,odstranj en (glej n. pr. slike
Q 11 e n ste d ta, po,seb,n,o pa »chirites« AId r o van dia).
Kak'or hitro se torej po odglojen·em cementn,em krovu in
odgloj enih lamelarnih ganeinskih grebenih po:kaže olgloj ena žvekalna ploskev, oglojina, P oh 1 igo v a Abrasio,nsplal
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ne, je slika melj aka na ,obrušenem delu površine bistveno
izpremenjena. Ogl'ojeni gre!ben vsake p,osamezne lamele
tvori skleninast nabo·r. Opisovalci sl,onovskih melj akov pa se
izražaj o .sledeče: na grebenih z·obnih lamel, diskov, so se
ploj avile 'P'O pričetem ogloj enj u skleninaste figure, t. j. ganeinski o'kvi:r,i, ,ob:ročki, elip:se iln podolbno z dentinom v sredini. Pogosto so v reliefni dvignj enoIsti močno po,dobne bradavicam; imenujejo jih ,pog-olsto tudi bradavice, mamile. Prvotno, izolirane, posamezne obročkaste (anularne) pod'obe 'pa
se pri na,dalj nj em olgloj enj li spaj ajor v neki d'oločeni zakonitosti , ki temelji v zgrajen,osti lamele.
Vedn·o se naj-p-rej
.
združij o v tri saIJ;lostoj ne skleninast~ pod,obe, v figure medianega in lateralnih stebričev (sI. 12.,. tabla VII.) in končno
tu·di te v kOrmpletno, po/po'lno, prečno ganeinsko figuro o,gloj enega diska. p·ogoj nastanku t.eh prViotno treh izoliranih lamel:;:trnih odnosno· v tri dele združenih anularnih figur jev
tem, da sestoji vsaka lamela v svojem gornj-em delu primarno iz treh ,stebričev, dveh stranskih, latera~nih in enega srednjega, medianega. Te stebriče ločita med seboj ,dve primarni
»veliki«, »glavni«, v bazaln,o smer ,krone ne poseb·n,o globoko
segaj oči reži. Ako sta ti reži zgoraj, pro:~i vrhu, nagnj eni
p:voti sredini posamezne lamele, s.e širi, t. j. se veča z naraščajočo loglojenostj,o srednji stebrič in se zožujeta, manjšata
lateraIna. Ako je '1 0 obratn\o (sI. 12., tabla VII.), se manj ša
srednji ste'brič in večata lateraIna. Lahko pa p,otekata glavni
reži tudi vzp'oredn1o. To·vrstna različna zgraj en·ost lamel je
filogenetsko značilna in v mnogem važen takso,no·mičen čini
telj. Način in vrsta tega spaj anj a sta torej, kot sledi iz zgrajenosti diska, zelo važna, bo·disi za vrsto slon'ov, kakor njih
soro,dstvena razmerj a. Ako se vrši spaj anj e teh ogloj inskih
elementov taiko·, da se spoje najprej srednje anlllarn-e podobe v skupno, srednj o, medianlo lamelarno figuro, ki predstavlja ,mediani stebrič in ostaneta na s raneh ozki anularIti
po'dolbi začasno šle iZOlirani, predstavIj ajo.či lateraIna slebriča,
govorim,o o mediano lamelarnem, lateralno anularnem (med.
lam., lat. an.) sp,ojitvenem tipu" ki je značilen za filogenetično mlajše slone. Če pa se sp'oji več stranskih anularnih
p01d,ob v stranske daljše lamelarne figure in os.tanejo· tedaj
v sredini lamele le šle ena ali par izoliranih anularnih figlIr,
govnrimo o mediano anularnem, lateralno lamelarnem (med.
1
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an., lat. lam.) spojitvenem tipu, ki je karakterističen za fi1ogenetsk'o starej še trobčarj e.
Neoglojeni grebeni, neobrušeni, včasih stožčasti vrhovi
stebričev oči tuj ej-o, kot že 'omenj eno, poleg glavIlih, primarnih rež lahko tudi drugotno, sekundarn·o razceplj enost v obliki plitkih zarez (razo,rov), v posamezne odcepke, podobne
seskom, če so dalj ši, bradavicam, če so prav ,kratki. Ta razceplj enost povzroča dostikrat »prstkast«, »seskast« ·odn. »bradavičast« videz zgornj-e lamelarne partij e. Polelg pravih lamel, pravih diskov, se 11ahaj aj o ob· straneh melj aka ali pa
interpolirani med dve lameli s.kleninasti, dolgi tenki valj i,
odnosno bolj debele, z dentinom napolnjene cevk'e, ki jih
tudi nazivljajo glede na njih oblik'o prst!ke, digitele. Digiteli
in mamile so historičn,o pietetni izrazi slonovske odontografij e, ki so se ohranili tudi v n,ovej ši literaturi.
Na oglojinah lahko ločim'o in ·opazujem'o, alko n. pr. vza
ll1.emO za primer sliko melj aka našega El. antiquusa (sl. 1.,
tabla I.), po,čenši od proksimalne v smeri distalne smeri zoba v sledečem navedene oglojinske značilnosti. Izolirane, deloma izs.topajoče reliefne anularne figure, bradavice, ki oči
tujejo v p~oksimalnih sploščenih podaljških, označenih od
longitudinalnih prolg odnosno rež, še navidezno prvotno izoliranost posameznih, različn'o debelih ganeinskih valj ev.
Posamezne bradavice v stadiju spajanja v figuro medianega stebriča. Male vrz'eli med bradavicami izginj ajto in ostaj aj o samo sledi obeh velikih rež ob stran-eh srednj ega ter
lateralnih stebričev.
Notranji lateraini in srednji stebrič sta skoro pop·olnoma
spoj ena, medtem ko je lateraini ste\brič na zunanji strani
melj aka še izoliran. Važen znak za m'esto melj aka v zobovj u.
Kompletne gane.inske figure, .katerih skleninasti rob'ovi
so v določeni smeri .oglato, včasih s;koro rombičn'o razširjeni
(angularna, rombična dilatacij a), venčasto nab1rani (feSlto'nirani) odnosno izbuhnj eni, nagubani, roglj ičavi" nako'drani,
J

nazobčani.

Zaradi glo'boke ogloj enosti melj aka na distalnem koncu,
pa tudi zaradi pritisIka iZipodrinj enega predhodnega melj aka se pojavijo na oglojini blizu osn·ove zobne krone mediane
ganeinske fuzije (točnejše o tem kasneje) med sosednjimi
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diski. Razumevanj e in upoštevanj e teh fuzij je važno pri
dolo,čevanju in štetj u lamel.
Cementni žlebiči (intervali, presledl{i) med p·osameznimi
diski očitujejo pogosto na eni strani z,oba večji razmak kot
Ila drugi (sI. 1., tabla I.) . Važen znak pri ugoto,vitvi melj akovega mesta v zobovj u.
Distalna sprednj a 'prva in proksimalna zadnj a lamela sta
običajno manjši od dru\gih ter jih imenujemo talone (dist.
in proks. talon).
Š tevilo lamel, dislkov enega melj aka se izraža v lameini
formuli, n. pr. x 17 x. Sprednji in zadnji x p,omenita distalni
in proksimalni talon, število 17 med nj ima pa število med
talonoma ugotovljenih lamel, diskov. črtica pred ali za številom pomeni, da je zlob na dotičnem mestu okrušen. Drobno
pisano število nad črtico označuj e domnevno število manjkaj očih diskoIv. Če 'PH manj ka vsled močne ogloj enosti ali
vsled slabe ·ohranj enosti zloba kar večj e, negotovo število lamel, zapišemo v formuli na tistem m'estu matematični znak
za neskončno (co).
Važno diagnostično sredstvo glede na oglojino je tudi
(W ii s t - S o erg e 1) debelina (== dolžina) lamele ill en'ega
pripadaj očega cemelltnega intervala. Izračunava se tako, da
se deli dolžina zloba so šltevilom zobnill lamel in se imenuj e
dolžinsko lameini količnik (d. l. ,k.).
Dolžina z,oba se meri v z,gornj em delu zobne krone tako,
da se v bližini pod'olžne središnice v zračni premi izm'eri
razdalj a lod skraj ne .distalne (talon, če obstaj a) do skraj ne
proksimalne (falon) točke melj aka.
širina z·oba se določa na naj širši skleninasti figuri ogloj ine. Za številom, ki označa širino melj alka, jev 'oklepaj u z
rimsko številko ,označena lamela (šteto od spredaj navzad),
Ila kateri se je določila širina molarj a.
Kot višina meljaka se smatra prema, ki lpoteka od najvišj e točke naj višj elamele do osn·ove zlobne kvone (birez
korenin). številu, ki označa višIino, v oklepaju sledeča rimska števil/ka pove lamelo, na kateri se je višina določila.
Oglojine meljak'ov spodnj'e čeljustnice (mandibule) imajo običajno kon,kavno, zgornje čeljustnice (maiksile) pa ko\nveksn·o obliko. V spodnj i čelj ustnici so melj aki slonov ,ogloj eni tako, da je notranj a stran zobne krone nižj akakor zu-
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nanja; oglojina je natgnjeIla poševno Ilavznoter. Pri meljakih zgornje čeljustnice je obratno. P-ogoj tem pojavom je
neenakomeren razvoj srednjeg.a in lateralnih stebričev ter
o,beh glavnih rež.
V splošnem so melj aki spo,dnj e čelj ustnice v longitudinalni srn-eri ukrivlj eni več ali manj navzven,_ maksilarni pa
navznoter. Zato pa 8'0 tudi cementni intervali pri maksilarnih melj akih na zunanj i strani zoba dalj ši· kakor na notranji, pri mandibularnih pa ravno obratno, daljši na notranj i strani zoba.
Zgoraj je vsaka lamela slon-ovega molarj a glede na svojo zgrajenost (stolpiči, ma'mile, digiteli, primarne in sekundarne reže) svojevrstno diferencirana, bazaino pa je p,opolnoma ,odprta. Sklenina, ki .obdaj a dentinski ploščici dveh
zap,orednih sos.ednjih lamel, se med njima na osnovi zobne
krone sp,aj a in tv,ori več ali manj zao.kroženo dno p'resledka
(zaseke, dolinice) m·ed sosednjima diskoma ter je napolnjena s cementom, ki se j avlj a, kot rečeno, na ogloj enem zobu
zgoraj kot cementni interval. To se ponavij a v dolžini vsega
zoba. Na sredini tega s cem-entom napolnjenega ganeinskega dna med vsako posamezno lamelo pa se v longitudinali
več ali manj vsega zoba sklenina po,gosto nekoliko stožčasto
dvigne in p,usti v pTečni smeri ob straneh diska dva večj a
ali manjša bazaina vrečkasta podaljška. Na ta način mediano, v d01rzal}no smer dvignj ena v-eč ali manj stožčasta ganeins1ka guba se spaj a v tej obliki s podobno sosednj o gubo
sosednjega diska. Ker je vmesnost teh gub napolnjena z dentinom, izhaj ajočim iz onega, ki polni vse m-elj akovo podkronj e, tvori ta mala ganeins.ka guba v podolžni smeri zoba nekak v bazaIni del zobne krone potisnj eni, kvišiku štrleči greben, katerega sredica, dentin, 'komunicira v tej višIini zoba
med posameznimi diski. Ker so te ganeinsike gube med seboj spoj ene, tvorij onekake »ganeinsl{e mos.tiče« (S o erg e 1
1912), ki u.stvarj aj o prej ali slej pri globlji ogloj en-ostI meljaka že navedene mediane fuzije in ki d0 kazujejo iz ž·e navedenega razloga globoko ogloj enost zoba. Iz obeh, distalne
in proksimalne strani vrha takega ganeinskega mostiča pa
se razraščajo v skleninastih stenah obeh sosednjih lamel, V·
smeri meljakovega kronskega vrha, meljakove oglojine, vča
'sih enojne, drugič razcepljene dvojne, protaste ganeinske
1
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nabrekline. Te se o.čitujejo na oglojim distalno in proksimalno, včasih samo enosmerno, enkrat kot ro·mbasto razširj eni, drugič k'ot nagubani, ro,glj asti s\kleninasti ro,bovi, ga'neinske figure, ki sem jih o<menjal p,rti olpisu kompIletnih skleninastih po·dolb. Vpliv bazalnih ganeinskih mostičev z dvojnimi, v d·orzalno smer razvitimi Ip·~otastimi nabreklinami
sklenine je glede na razvoj in obliko k,o'mpletnih ganeinskih
figur nedvomen. V manj šem obsegu pa tozadevno po mnenju S o erg 1 a (1912) ne kažejo filogenetsko starejši sloni
napram filogenets1ko' mlajšim pose~bnih izrazitejših razlik.
Tlačni poj avi, nj ih .pogoji, vplivi, razvoj ne tendence,
njih posledice itd. pri melj akih so ,omenj eni večkrat, o,bširneje pa hkrati z opiso·m desnega mandibularnega M. II. neveljskega malmuta (sI. 2.5., tabla XIV.).

Elephas antiquus Falconer
Tiipični

za ta rasni krolg 80 v glavnem sledeči splošni znaki melj alk,o/v: podo,lgovata, o'z,ka :krona 1 ; tej o.dgovarj aj oča
trakasto· podolgovata žve'kalna, oglojinska plosk'ev; izrazito
visoki zlobni diski; rombičn,o krivulj aste, tlldi četverolkoita
ste ganeinske figure; cementni intervali in emajlne figure
IJrecej dOllge; izrazit lateralno anularni, mediano lamelarni
spojitveni tiV; galnein precej debel, m·očno, nako·dran, po/gosto iznad cementa štrleč. Prav tako! so močni in debeli tudi
prstki in velike 'bradavice.
Da .se v zgrajenosti zob te, m,očno, diferencirane vrste
Ionov tu in tam še morfolo·ško očitujejo spolmini na poreklo,
na južnega slona, Eleph'a!s merždio'nalJžs Nesti, je razumljivo.

Desni mandib,ularni M. II.
Talbla I., sI. 1. in 2.

N ahaj a se ta melj ak iz,olliran v paleontolo:ških zbirkah
med eksponati. Inv. ·št. 1046, prej š,nj asignatura C.
Kot naj dišče je označ,eno na stari etiketi eks1ponata
»Theiss Ullgarn«. Pod primerkom je ležal shranjeIl
1 P o hI igo v e
(1., 1888) tovrstne mednarodne terminologije za tipične morfološlke znake meljakov ne mislim vpeljavati, niti
sloveniti teh i'zrazov.

3
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star listek z navedbo': »Ko,mmt auch im Pes 1: e r Mus. elim
vor. Von der The i s s«. Katerega leta in po,d ka'kimi pOIgoji
je prišel ta z'ob v muzejske zbirke, Ili razvidnlo iz muzejskih
zapiskoIv. Reka Tj:s a je v več primerih navedena kot ,najdišče z,o'b in kos.tnih lo,stankov f.osilnih .s}.o,n,ov na:š'ega muzej a.
Tudi P oh 1 i g (II., 1891) navaj a večkralt strugo: te reke kot
naj dišče fosilnih tro,bčarjev, ka'terih 1~ostni ostanki so shranjeni v budimpeštanskih muzejskih zbirkah.
. Minera}.o,ško p·etro'grafs.ka analiza zasiip,nega gradiva je
dala sledeči rezultat: od pičlega materiala, ki je ohra'njen
Ila zobu, je mo:go,če razlo,čiti pOld mikr,oslk!opom zelo' d:vobna
mineralna zrnca, močno barvana POl ,organskih sno'veh. ZOlb
je ležal, so,deč po, 'tem, v kakem rečnem ali mo'čvirskem blatu. Te ugo.fo,vitve .so v d01kajšnjem skladu z najdiščem zoba.,
Ohranj enost tega iz,o:liranega melj aka jez zool}.o,škega
zorišča, ,kar se tiče ,kr,o,ne sa,me, pra.v d'obra. Okrušena je zobna krona le na. distalnem ,kloncu (distalni talo'n). Ko'renine
pa so vse o'ddrobljene d'ol osnove zobne krone (sl. 2., ta/bla 1.).Barva. zOlba je rj avo rumenkasta. Pod žvekaln'o' pl,os,kvijo obrolblja v celem o·bsegu zgo,rnji del kro,ne barvastol nazobčan~ venčast, ca. 1 cm širOlk, temnorjast (železo,v o·ksid)
pas. Ti d,o sedaj omenj eni znaki gled'e na ohranj enost SlO
sko,ro· v nesoglasj u z geolo,šk-o stavostj-o zoba.
Najvišji dis.k meri na zunanji strani o,d osn,olve z,o,bne
l{ron·e d,o, šele načetega vrha, lamele 151 (XIII) mm. DO'lžina
vsega melj aka je 230 mm, ogl,oj ine sa;me pa 180 mm. Širina
(prečna) najširše k,ompletne ganeinske figure je (obkrajni
cement ni vštet) 65 (V) mm. Oblika žvekaln'e ploskve, di-o
staln·o, širše, pro'ksimalno ožje, zakrivljene navzven, je p·o-·
dolgoIvata in o'zko trakasta. Kompletne, ne.katere prec-ej vijugaste skleninaste figure kažejo le v sredini o,glojine tendeneo
razvoj a v ~ombično olbliko. Pri globlj i ogloj enosti bi bilo pričakovati v'ečj,o centralno ro,m1bično, dilatacijo, sklenine. Sicer
pa je njih gane:in v sp,lo1šnem mo'čno' ven·často nako1dran, delo...·
ma nazob,čan, kar je posledica robatih galnein:skih nabreklin,
izviraj/očih. iz bazalnega ganeinskega mostiča" t. j. v do,rzalni
smeri dvignj ene skleninaste gube. Dentin oklepaj oče sklenin-o
ske plo:ščice so na oglojinah lamel ,debele 2.5 'd·Q 3 mm.
Načeti1h lamel je, vštevši dista.Ini fragment, le 13. Od teh
je ohranj en fragment distalnega talo'na komaj v dolžini ka-
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kih 8 mm ganeina. Mediana fuzij a, ki veže fragment talona
s proksimalno sl~d'ečim diskom, ustvarj avsled o;gloj enosIti
šir,ok in ,plitev d~nt~nski žleb, katerega ,omejuje distalno na
zobni zunanji polovici te. lamele ca. 2 cm dolga samoganeinska ploščica v fu'zij i z ostankom talollovega ganeina ; na
notranj'~ strani je o,dgovarj ajoqi skleninasti del o'dkrhnj en;
proksimalno loči dentin tega diska od sledečega cementnega
žlebiča ganein, in to v c.eli širini lamele. Proksimalno sledi
6 kompletnih ganeinskih figur.. Sledeča deveta lamela ni
kompletna. Bradavica zunanj ega stebriča je še izolirana"
mediani in n,otranji lateraini stebrič p'a sta že spoIjena. Pogoj
ti nesočasnosti spajanja je v globinah o·beh glavnih rež in
višinah stranskih stebričev, torej v zgraj enosti lamele. V začetku spajanja je, v deseti lameli bradavica notranjega lateralnega stebriča z medianim, ki ima že skoraj spoj eni anularni (ena bolj lam'elarna) ·figuri. Reliefno izsl:opaj.oče izolIirane anularne figure b'radavic enaj ste, dvanajste in trinajste
lamele očitujejo· v proksimalnih, sploščenih reliefnih podaljških, ki jih označujeJo longitudinalne proge odno,sno prvo,tn'e
in drugotne reže, še navidezno, prvotno' izoliranooSt po,sameznih, različno debelih, sploščenih in distalno usločenih g.aneinskih valj ev. Na ,oglojini enajste lamele je mogo'če ugotoviti (sI. 1., tabla IJ 6 bradavic, in sicer dve bradavici notranjega (ena majllna), tri srednjega in ena zunanjega stebriča.

Lameina formula za celotni zob je x 14 x; samo za o'gI6jeno žvekalno ploskev pa .! 12. LameIno formulo za samo
oglojino sem vnesel radi d. 1. k., čeprav ·d. 1. k. same oglojine
ne izpreminja v obravIlavanem primeru bo,gvekoliko enkratne dolžine enega diska in en-ega pri,padaJočega cementnega
intervala, vendar primerjalno s številnimi ,toIvrstnimi podatki
n. pr. S o erg 1 a (1912) in P 'o h 1 iga (I. in II., 1888 in 1891.)
izpopolnj uj e soro'dstvene slike. Celotnega zoba d. 1. k. ==
230 : 16 == 14.3; o,gllojine same pa 180 : 13 == 13.8.
Spojitv-eni tip je, kot za gozdnega slona običajno,
ekstremno lat. an. med. lam.
V b.a-zalni smeri so 9iSki, če je' zob gledan v .profilu
(sl. 2., tabla I., ko,maj vidno debelejši, en face pa kažejo
proti bazalnemu ~oncu zoba v 'bazaIni smeri le v sredini
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l{.rone ral110 razširitev, in to predvsem na notranji strani meljaka. Zob ima za gozdnega slona tipično kron·o.
Tlačni Z11aki so vidni na distalnem in proksimalnem
koncu z'oba. Distalno razširj eni, naprej proti zunanji strani
na M. I. pritisnjeni konec meljaka ima že napol izglojen
ganein druge lamele in šir'oko izgloj eno dentinsko pOlJe te
lamele. Med poslediee tlačenega vpliva smemo priš'tevati
pri š'e razmeroma visokih diskih deloma tudi zgodnj o me~
diano fuzij o distalnega talona in sledeče prve lamele. Proksimalen ,konec m01larj a ima posebno v spodnj em delu zo·bne
krone vsled pritiska sled'ečega M. III. močno, v distalno smer
usločene lamele. Ta izrazita usločenost. zavzema v distalni
smeri nekako dve tretjini melj aka, a se da slediti še dalje.
Mesto največjega pritiska je v tem pri!meru na zunanji strani zoba. Zadnj elamele, posebno proksimalni talon, ki ima
širino le dveh tretjin zadnje lamele, so· zaradi tega premaknjene in potisnjene .na n1otranjo. stran molarja. Izp.od cementa se reliefno odraža na ,proksimaln'em delu zoba vsled
pritiska M. III. nastali skupek prstkov (digitelov) , katerih je
mogoče 11gotoviti osem.

Elephas trogontherii Pohlig
:B~

(1868) je ,polagal pri razločevanju vrst
slonov največjo važn,ost v glav'nem le na lameino formulo'.
Ada m s (1877-1878, 1881) pa je sma.tral togo zaupanje v
te znake kot nevzdržljivo, in .sicer radi tega, ker zavzema
spremenljivostna širina v zgraj enoslti melj akov piri posameznih vrstah slonov precej šen obseg, ter je vedno mogoče,
da se skrajne meje v .spremenljivi zgraje110sti ene vrste dotikaj o bližnj e sorodne vrste. Po h 1 i g (1907), avtor vrste
El. trogontherii, označuj e z geoll'oškega in morfolo,ško filo.genetskega zorrišča to vrsto' za zelo variabiilno. Po· svojih geolofško starej ših ostankih sliči El. trogontherii glede na poreklo
bolj j'užnemu slonu, Elephas merid'ionalis Nesti, PiO mlajših
geoloških najdibah pa filogenetsko sledečemu mamutu, Elephas primigenius Blumenbach, in tvoIri popolne postopne prehode k obema. S tega zo,rišča le glede na kOIlikost in množino naj dišč raziskanega gra,diva razumljiva tudi pos.ebnost
v presoji P oh 1iga (I. 1888) in S o erg 1 a (1912), n. pr.
a 1 co' neT
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glede na spojitveni tip pri tem slonu. Medtem Iko Po h 1 i g
. označuje sp,ojitveni tip kot povečini centralno, anularni in
lateralno lamelarni, ki je tipičen za filogenets'ko starej še
slone, navaj a S o erg e 1 s.koro brez izj eme ali vsaj v naj več
primerih lateralno anularni in mediano, lamelarni spojitveni
tip k'ot tipičen za tega slona in do'puš,ča le izjemoma posamezne intermediarne primerke, na katerih se je ugotovilo,
da imaj o n. pr. vse tri deln·e figure lamelarno o,bliko, »intermediarni značaj«. Za južnega slona je v splošnem znano,
da je zanj tipičen lat. lam. med. an. spojitveni tip. Po
S ,o erg 1 u pa nima mediana figura niti pri tej vrsti v .primeri zlateraInima vedno' anularn,o obliko'. V mIlogih primerih očituj e spojitveni tip tudi intermediarni značaj. Kompletna lamelarna figura se v takih primerih razvij a iz prihližno treh enako velikih lamelarnih oblilk. Tudi P o h 1 i g
(I. 1888) navaj a za filogenetsk·ega naslednika južnega slona,
za El. trogontherii v nekaterih primerih nekompletne figure,
katerih lateraIne partije so sk'oraj enako velike kakor mediane in je postanek zadnj e iz dveh anularnih jasno raz. viden. Do neke mere se ti izredni sp'omini na južnega slona
v Soerglovem in Pohligov'em smislu očitujej,o tUldi
na oglojini našega muzejskega El. trogontherii.
Kakor je v pleistocenu počasi napred,ovalo, diferenciranj e evropskih pokraj in v go,zdne :in stepne predele, tako se
je s postopnlo spremenjenim ·okoljem izvršila 'pri starodiluvij alnih slo,nih tudi njih p,ostopna izolacij a (S o·e r gel 1912).
Postopno spremenj eno okOlIj eje imelo za posledico motnj e v
izživlj anj u in navadah teh slonov. Nat ake mot il j e
e k o 1 o š k ega ra v n o ves jas ,o r·e agi ral e žival i
z e t o l o, š kim i pri l ago d i tva mi, s p o s top n o·
sprem enj enimi organskimi sistemi (n. pr.
tudi med našimi muzejski,mi fosilni~i ostanki izvrstno' vidnimi pri z,obeh) i n s p 'o s t ,o p, fi o raz č lem b '0 v o' str e jel oče n e s kup ine s l Ol n OJ v. Deln,o so se izvršile te
pretvorbe v ,okviru reakcijske n,orme, delno so bile posledice globljih bio.},oških izprememb germinativne 'plazme. Prav
ti sloni so' na splošno, zelo poučni prim·eri, kako spremenj eno
okolje (ekološki poj avi) .spreminja način življenjskega udej st"\T.ovanj a in izživlj anj a, kako izpremembe tega
udej stvovanj a in življ enj skih navad fe k o 1 o š k o eto 1o -
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š kip ,o j avi) po'vzvo,čajo tekoin doJgih razdolbij v sledečih
si g,eneracij ah posto1pne izpremembe v zg-raj enosti posameznih ,organo,v, ,organskih sistemov in celega telesa (e tol o' š k o
ana t,o m s kip' o' j avi), kar se k,ončn,ol izraža v spremenj eni o;bliki, seslavi geno1ma (e t o 110 Š k o' 'b i o' 1 o: Š k i 'P 01 j avi). S o, erg e 1 (1912) smatra te poj ave deloma za v a ria ci j s k e (m odi fi kac ije" v· okviru reakcij sk'e no'rme), deloma zam uta ci j .s kep o' j a'v e. Razumljiv,ol je,
da nosi El. tro\gontherŽ1i tudi znake mamuta in' gozdnega slona. Med i:zh0 dno' ·orbliko južnega slona ter m'ed gozdnim slo,nom (v začetku pleistocena) so ugot,ovljene intermediarne
f.orme p:rav ta.ko, kakoT med južnim' slonom in El. trogontherii iz stepnih predelov i~ kakor olbstaj'ajo vmesne ,oblike
med El. antiquus' in El. trogontheriž, tako' da (S o' e T gel
1912) lahk:o o'bstodi o'bJiika z ,os.novnim pOludark'om vrs'te gozdnega s'lo'na WOlt El. antiquus var. trolgoJntherii ali pa El. trogOlntherii var. antiquus. Omenja.m te primere zaradi t,ega, da
o~nači:m taksonomične ,molžnosti in vplive p~i determinaciji
EL. trogontheriž. To, se p'osebno pozna piri dimenzij ah zobne
kro/ne (d'olž~, viš., šir.) :iIi je zanimiv,o, kakor trdi S ,o erg el,
da to:zadevnol ,sliči.' večina mo~arjev El. trogontherii meljako'm gozdnega sI,ona. Tudi je z'nači;lna za tega sJona več ali
manj četverOOlglata, 'ovalna lodnols.n,o podolžnemu prerezu podoJg.ovate hruš'ke p,odo'bna žvekalna ploskev. Prav tak,o olblika k:o:m'pletnih skleninastih figur, 'ki je šiJro'k'o trakasta, po
sredini včasih tudi izbuhnj ena, nagubana ter več ali manj
r1ogljičava. Dolžina ganeinskih figur in cementnih interval0'v
niha med večjimi in manjšimi vrednota,mi, in tOl glede na to,
če je slon filo,genetično 'bližji starejšem11 južnemu slonu ali
pa mlaj šemu mamutu.
'
1

Levi maksilarni M. III.
Tabila II., sI. 3.,. tabla III., sI. 4. in 5.

Razstavij en je ta melj alk in situ med eks.po,nati paleontoloških zbirk in ima inv. št. 1047. Stara signatura izoliranega
Zloba je Ea, znaka Eh, in Ec se nanašata na zob o,bdaj aj oča
fragmen'ta zgornj e čelj ustnice.
Najdišče in način p~idobitve tega z,oba za muzejske zbirke sta 'ra.zvidna iz seznama sv,olječasn,o muzej 11 darova-
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nih predmeto-v (D esc h fi ann 1856): »Vo:m Herrn I.
F ri e dri c h Ter 't s c h e k in T h -e res i ope 1: Fossiler
Mammutzahn sammt Kienlade von Elephas primžgenius,
welcher im J. 1841 im Zen tile r The i s s d ist ri ete,
,am linken The i s sar m e bei Ada, von 'einer Fis.cherGesellschaft ausgeho·ben wurde«. Tudi P oh 1 i g (II., 1891)
navaja med najbolje o'hranjenimi zO'bmi in naj dalj širni kostmi v zbirkah budimpeštanskih muzejev n. pr. femur trobčarja Elephas trogonthertžž, ki se je našel v Tis i. Prav tako
»Cranium (mamuta) aus der The i s s zwischen P ii spe ck i und F 'o' ~ ,o r a«. Pred časo,m sem se o/brnil na pristoj ila
mesta v Bud i fi:p e 'š It i, alo' teh stvareh nisem d'obil 'odgovolra. Domnevam pa, da so fosilni ostan/ki našega El. trogontherži
najbrž pripadali tistim slon'om te vrste, ki so se tudi našli
v strugi Tis e in katerih k·ostne ostanke hranilo v budimpeš'tanskih muzej skih zbirkah. Glede na velike dimenzij e fosilnih ostankov, ki jih navaja Po hI ig, ,omenjam, da tudi
ljubljanski fragment z vključ'enim molarjem našeg.a El. trogontheržž olčituj e p,recej šnj e raz~ežnoisti. Mere mo'larj a navedem kasnej e. Tu o;m€'nj am le o,ba medij ana IOlka na notranji strani intermaksilarnega fragmenta obeh ·okelskih bazalnih delov alveol, ki sta mi služjla za geometrijsko rekonstrukcijo. in ugotovitev preme~a alveol 'obeh ,okel (sI. 3.,
tabla II.). Tak;o ugotovlj eni piremer ba:zalnega dela alv'eol je
za vsak 'okel pribl:ižn,o 18 cm, kar se približuje nekaterim podatkom Po' hI iga. Fragmentarno ·ostenje alveol je debelo
približno, dober cm. P 'o h 1i g navaj a glede na ostenj e pogosto divergence okelskih alveol. V našem primerlI morem
na njih ,osnovnem delu nasprotno ugotoviti celo opazno konvergenco. Glede na mOlžnoSrti, da je fragment našega El. trogontheržž pripadal kakemu slo,nu, katerega ostanki so v budimpeštanskih zbirkah" omenj am, da je bila tiste čase, 'pa še
tu,di kasnej e" ko so se ti oSltan/ki našli v T i.g, i, navada, da so
naj ditelji, meceni, njih prij atelj i itd. gradivo izko'panih fo"sil:ij, četudi ene iste živali itd. pogosto, raz del ili in razp o sla 1 i različni'm kabineto'm, muzej em in- prij atelj em,. zbiratelj em, vsakemu nekoliko za razstavne obj ekte, za spomin
ali za večjo čast in slavo naj ditelj a" mecena ali ,kraja najdišča. Podobne primere navajajo raziskovalci fosilnega trob-
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gradiva in se Ilaj dejo do,kazila zanj e skoro v vseh
večjih paleontološ,kih zbirkah tudi za druge fosilne skupine.
V raznih luknjicah, razpokah iltd. o·beh IO'banj skilh fragmentov in zoba samega je bilo ohranjeno še dosti materiala,
v katerem so' ležali 'pred dvignjenj'em zasuti fosilni k.ostIli
ostaIlki tega slona. Ali je to gradivo primarnega ali se,kundarnega porekla glede na zasipni material, ni lahko o,dgo,voriti. Ugotovili so se vzoTci mineralnih drobcev, deloIma ob,rušeni, v deb'elosti 'od 0.1 mm d,o prahu mikrosko'ps'ke velilko,s:ti.
Redka zrnca so bila nad 0.1 mm debela. Opaziti jebilo' mOlgoče v mikroiS'kopskem pre.paratu tudi par rastlinskih vlaken, ne
pa kakih favnističnih sledo'v. Snov more biti puhlica ali pa
tudi rečn·o blato.
Izvze,mši korenine in odkrhnj eni distalni talon je izolirani zob zelo do,bro ohranj en. Ker je bil melj ak naj den in
situ, v alveoli zgornje čeljustnice (srednja palatinsko maksilarna partij a s fragmen'ti ostenj a alveol oboj estra'ns,kih
okel) in kak:or .se da skle·pati iz raznih znako,v, šele kasneje
s sil'o iz.oliran, so ostale ,odlolmlj ene korenine nj egovega distalnega dela v alveolah; Old p,roksimalnega dela tega melj aka, ki je gledal iz odkrhnj ene .kosti, so' ohranj eni na os'nOfvi zobne krone le še nekateri fragmenti k·orenin (sl. 4., tabl~
III.). Barva zoba in kOlstnih fragmentov }e temno rjava, povsem podobna barvi kostnih ostankov izk,opanih v močvirj ih
in barj ill. Seveda je ·v tem primeru še <od'prto vpraš,anj e prvotnega ali drugotnega barvanj a fosilij in v tesni povezanosti
z vprašanj em primarnega ali .sekundarnega ležišča tega slona ka,kor je tudi mineralo,ško petrografska analiza zasipnega
gradiva pustila odprto vpraš1anj e puhlice ali rečnega blata.
S temi prolblemi je sev·eda 'povezano, tudi sploš1no vprašanje
načina fosilizacij etega, o;bj ekta.
Višina, merj ena na notranj i, višj i strani melj aka, zadnj ega načetega, dis,ka, je tu,di naj večj a višina te.ga zloba in
znaša 190 (XII) mm. širina ko,mpIetn'e ganeinske figure brez
obkrajnega cementa je 95 (V) mm. D'olžina rahlo' na notranj o stran uslo,čenega z·oba, merj ena v bližini zobne središnice med skraj nima točkama distalnega in proksimalnega talona je 227 m.m; ogloj ine same pa 182 mm.
Oblika konv'eksne oglojine je svojevrstno hruš·kasta; na
<listalnem ·koncu skoro pravokoItno široka ter prehaj a pola-
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gama Ila praksimalllem delu zoba v eliptično l z·oženo· plos.kev..
Cementni p,resled,ki so na zunanji strani o·glojine vsied rallIe
ukrivljenosTI m'elja/ka navzno1ter nek'oliko: daljši kOlt na notranjii. Podobe kJompletnih skleninastih figur so široko trakaste, n·e kažejol izrazite razv,oj ne ·tendence po' cen'tralni angularni dilatacij.i in je njih sklenina. v primeri z ono goq;dnega sloIla prav neznatno venčasto skodra.na, festionirana, ter m'očn'o
spominj a. na ganein mamutovih melj a.kov. Deb'elina sklenine,
merj ena na obrušenih ganeinski'h bradavicah devetega diska
znaša 2.5 dOl celo 3 mm. Presega torej tOIzadevne tabelarne
podatke S o erg 1 a (1912). za M. III. max. El. trogontherii
in je šltevilčno blizu podatkom iste tabele za ganeinsko, debelina južnega s[ona, El. merždlžoiJl.alžs, filogenetskega p,red'ho1dnika El. trogontherii. Pri nekalterih distaln ih diskih je pIredvsem na proksimaln:i strani lamel ležečih emajlnih ploščicah
debelina ganeina navidezn'o večj a, to pa zaradi svoj evrstne
zgraj en.osti ma.ksilarnega melj aka, k'er leže glede na ra.vnino
oglojine ti diski POI strani, !S,o nagnj eni navzad sko,ro v kOltu
450 in so zato lamele nagloj ene na proksimalni strani ne
llav'pičn.o, ampak p·ostrani glede na celOItno· dorzo,ventralno
ploskev diska, na di8:talni strani pa so 'od'brušene bolj na
ozko.
število več ali manj obrušenih, načet.ih diskov je, ako
upoštevam,o tudi fragment distalnega talona" samo 12. Fragment tega tal'ona. olbstaja le š,e v razmeroma š:irolkem po.lju,
prav za prav v zelo, pl:i,tvem, širo,kem žlebu dentina, ,ki je na
zunanji strani z,oba v proksimalni smeri omej-en le še z dobrimi 3 cm ganeina. Vsled gliob,oke o.gloj enosti in deloma tlač
Jlih vpliv,ov predh.odnega max. M. II. nastala mediana fuzij a
talo'na .in sledeče prve lamele je o·menj eni z,obo'vinski žleb
na notranj i melj akovi strani raz'prostrt prav do· proksirnalne,
poševno naglojene ernajlne stene prvega diska, ki je ohranj-ena v vsej širini zoba, medtem ko, je distalni notranji del,
dobra ·p·olovica, odgloj en. Sledi p'voksimalno 6 kompletnih
lamelnih figur. Naslednja, 9. larnela. ni še kompletna. Spoj ena sta p:opolno ma le zunanji lateraIni in mediani stebrič,
ni pa šle povsem 'prispojen notranji lateraln:i. p'ojav korenini
v zgraj en'osti lamele, 1. j. v neenakih višinah rnedianega in
lateralnih stebričev ter gl,obinah obeh glavnih rež. V zgornji
čeljustnici je v tem primeru najprej sp·ojena zunanja late1

l
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raIna ganeinska podoba z mediano, notranj alateralna pa še
pro,sta. Glede na tovrstni spoj itveni re.d, odnosno glede na tovrstno zgraj enost lamele, bi smeli vzeti S o erg lov o' (1912)
naziranJe 10 zapovrstnem redu spajanja figur odnosno zgrajenosti' la.mel kot relativno,. Po njegovem se vrši z na:predujočo oglojenostjro spajanja treh glavnih (stebričev) skleIlinastih figur v kompletno vedno, tako-, da se združi na zobeh
zgornje in spodnje čeljustnice najprej notranja lateraIna z
mediana figuro" zunanja tretjina pa ostane 'še kratko dobo
prosta.
Deseta la:mela je zna,čilna za presojo spojitvenega tipu.
Bradavici srednj ega stebriča še nista .spoj eni v po:polno figuro, medtem ko imata. lateraini ž,e lamelarno- oblik-o. Dolžina
te figure, 'katere d,oko,n.čni ,obrisi so že vidni, je zelo' blizu
dolžinam po·dob o'glojin lateralnih stebričev. O izrazitem" za
El. Q'ntiquus ali 'za El. pržmigenius zna,čilnem med. lam. lat.
an. tipu to,rej ni gO"\Tiora. Figure, motrene samo na tej lameli
z zorišča zgra.j enosti diska; na. katerem delita glavni reži disk
navidez v tri skoro ena,ke d'ele, bi dOlvolj evala, do neke mere
na tej lameli, uvrstiti ta spojitveni tip med intermediarne,
na,kar sem o:pozoril že v uvodnem ,delu 'po;glavja o El. trogontheriu. Vendar pa o~polzarj aj Ol razmerj a dev'ete, globlj e
oglojene lamele, katere notranji stebrič ima sicer lamelarno
ogloj en-o figuro, ,ki je še izolirana, če primerj a'ffiO piri tem
razmerj astebriča ma.nj -ogloj ene lamele deseteg.a diska" da.
padata glavni reži, ki ločita lateraina s:tebriča, o-d medianega,
v po-četku (10. lamela) sicer precej vzporedno s središčna
navpičnico la.mele, kasnej e, pri globlji ogloj enosti (9. lamela) v smeri osnov·e zobne kro,ne, pa sko'ro bolj v navzgo\r odprtem, odstopnem ,k!otu ·od mediane. To pa POlvz~oča, upoštevajoč razliični š~rini obeh diskov, več ali manj večanj e srednj elamele in manj š1anj e lateralnih 'ter govori za d,omnevno
nasta.j aj oči lateralno anularni, m'ed.iano lamelarni spoj itveni
tip mlajših pleisto,cenih .slolnov. Ta naš primer predstavlja le
faz o v poteku in razvolju zlobo/vja o,d geol ošk-o starejših do
geološ·ko mlajših sllo,no~sk.ih vrst in hkrati ilustrira plas tič n' o' s t osn-ovnih treh snovi v zgraj enosti trobčarskih
molarjev. Postopno redukcij o' lateralnih stebričev in krepitev media'n'ega stebriča o,d El. meržd'žo'nalžs do ~El. Q'ntiquus in
preko El. lro'gontherži do El. primigenius, smatra S o e rl
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g'el za mutacijslki pojav. Mutacije pa niso po nazi.ranju
S 'o erg 1 a povzročale izprememib· samo" enega znaka" nego
so se kazale enkrat na en'em, drugič na drugem znaku. Za
mutacije smat~.~a SO'ergel tudi to, da se je v filetski zapol..
vLstnos.ti vzpo~edn-o z izpremembami v zgraj enosti lamelarnih strebrič·ev tanjšal tudi emajl disko'v in se večalo njih
število. Eko,}.oško, e:to'lo:šk·o biolo-ško gledano, čeprav s paleozoološ kega zorišča, pa je težko spraviti v so,glasj e postopne izpremembe različnih ,organ'ov in ·organskih delov morfo1'0Ško različnih, fil,ogenetično , sledečih si zapo,vrstnih oblik z
·d·omnevno slučajnol nastopajočimi, domnevno' istočasnimi in
·do,mnevn,o k1orelativno na:s.to:pajočimi ter do.mneVl?.'o progresivn·o p,onavlj a}očimi se mutacij ami. V s eka k o r pri
preso,ji teh in takih primerov ni prezreti
let'ološ,ko anato,msko istočasnih, pro·gresivnih, p,os'to'pnih (tudi teko'm ontogenije)
pretv'orb' organskih sistemov, korelativnih
adaptacij in s-očasno spreminj aj očill se
k,o·ordinativnih funkcij.
1

Enajsta in prav tako dvanajsta lalmela do·kazujeta, da
so vsi 'trij e stebriči zgraj eni le iz štirih ses.kov. Njih ogloj ine
očituj ej o na zunanj istrani z:oba ~bolj anularne, na n,otranji .b·olj elips-asto lamelarne figure. Na oglojini 10. lamele
postaneta bradavici nOrtranjega in zunanjega lateralnega
st'enriča lame-larni, srednji anularni dve pa stvorita ka.s.~ej e
figuro medianega stebriča. število samo, štirih bradavic v
zgradlbi vseh treh melj akOIvih stebričev o,dn·osno lamelarnih
figur ni ,običajno v primeri z navedb-ami drugih avtorjev.
LameIna f.ormula je x 16 x. D-olžinsko lameIni količnik
celega z,oba, in na drugi strani o,glolj ine sanie, pa kaže precej šni razliki, 'ki pa sta v 80glasj u z navedbiami sllovlS'tva za
El. trogontheriž. V primeru celega zoba jed. 1. k. 227 : 18 ==
12.6; ogloj1n'e pa 182 : 12 == 15.1.
Od·ebelelosti disko1v v pvofilu zoba, v smeri os·nove zo·b·ne
kro,ne, ni opaziti; tvorijo enakomerno! debele stebriče. Eil
face so diski na oglojinah najširši in se ožijo v smeri osnove
zobne kron'e.
Proksimalni ko,nec melj aka ne kaže prav nikakih znak·ov
pritisl{a; ni razširj en, število digitelov ni povečano, lamele
l
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ne kažejo prav nobene upognjenosti v distalni smeri, ganeinske figure ne očituj ej o nikake tovrstno, značilne usločenosti,
proksimalni talon ni ne splošičen, ne razdelj en; torej tudi
tozadevno tipičen M. III.

Elephas primigenius Blumenbach
Večji

del meljakov tega tipa ima široke zobne krone in
tem odgovarj aj oče elipsaste, .olvalne ali pravokotne, ovalno
l{ončujoče široke žvekalne ploskve. Diski so razmeroma visOlki. V primeri zo·nimi golzdnega slona pa zaostaj ajo glede višine. Melj aki imaj 'o mnogo tanik,o skleninastih lamel, ganeinsl{e
figure in ce-mentni intervali so kra\tki. Prstki (digi:teli) SOl dlro.bni, prav tako bradavice (mamile) . Proksimalni prstki so več
krat, včasih tudi iregularno nakopičeni. Spojitveni tip je v
glavn'em, odštevši atavizme, lateralno anularni, mediano lamelarni. Festonizacija ganeinskih figur je prav redka in neizrazita. Tudi med melj alki tipa mamuto·v naših zbirk so
llekateri, ki morfološko' v nekaterih znakih spominjajo na
El. trogontherii, kar je z zorišča fi1logenetskih in mno'gi'h
biotskih zakonit,osti povsem razumljiv,o.
Da j-e tudi El. p'rim1igenius sledil, .kot vsa živa bitj a, splo1šni težnji, zavzeti čim obsežnej ši naselitveni areal, je umevno
saim·o ob, sepi. Dosegel je teritorialno prav široko razprostranj enost, a tudi svoj ev:r,stno specializacij o. Omenj am, da se
tosmerno pri svoj i,h raziskovanj ih nisem spUš'ča'1 prekol obsega za osnovni tip vrste (rasnega kroga) primžgenius bistvenih taksonomičnih znakov, ter nisem po analogij i sledil proučevanjem vaJ:"iacij n. pr. Die tri c h a (El. pržmigenžus
fraasi iz srednjega. 'pleistocena) ali Sai e n s k y g a (El. p,ržmžgenžus sžbžržcus iz zgornj ega pleisto,cena) ter plod,ob,no,. Oba
omenjena a.vto1rj asta gradila, poleg ,drugega, na razlli:kah
v številu nožnih prsto,v, njih členov ~td. Slediti tovrstnim raziskovanj em nisem po,vsem mo/gel bodisi glede na naše pomanjkljivo ohranjeno mamutovo oko/st}e, bodisi na tukajšnje
pomanjkljivo in zaenkrat nedosegljivo tovrstno specialno
slovstvo.
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Levi maksilarni M. II.
Tabla IV., sI. 6. in 7.

Takolj za El. trogontherii sem uvrstil ta mamutov meljak, ker sIpominja v nekaterih zgrajen,ostih, vzlic izrednim in
globokim ogl'ojinskim zna'k1om, na geološ(k1o starejše slone.
Ta izolirani, zelo obrablj eni molar se nahaj a razstavij en.
v paleontoloških zbirkah ter ima inv. št. 1048. Stara signatura
je G.
Najdišče joe označeno na etiketi, ki je prilepljena na
zobu: »Fun,dort: šarka b. Prag«.
Analiza zasipnega gradiva, l{i je še lepilo med nabori
oglojine in med fragmenti ~orenin, je dala sledeči rezultat:
drobci so sestavljeni iz zelo ,drobnega p,eska, oz. mulja, ki je
z ap,nencem trdno zlepIj en. Peščena zrnca so deloma okrogla
ali vsaj po.}.OIbruš ena; vodni sediment ali pa tudi eolski, stepski pesek. Zrna so pretežno apnenčeva in ravno tako zacementirani prah. Med tem se nahaj aj-o večj i drobci, do 2 ali 3 mlm
debeli, iz črne organske pooglenel~ snovi - premog. Našel
se je tudi košček zasigane dlake,' temnorjave barve. Vsa
snov je v celoti apnena siga, ki je onečiščena s peščenimi in
prašnimi drobci anorganskega in o;rganskega porekla.
1

Ohranj eno,st tega distalno' do korenin globok,o ·ogloj e'nega melj aka je razmeroma. slaba. lzluževalni procesi in razzeblost se poznaj o na cem'entlI in na zobovini. Ob straneh
zoba je odpadel cement v plo,skovno precej velikih in debelih luskah, kar pa je lah,ko tudi posledica pomanjkljivega
konserviranj a, ko je bil zob ž,e odkopan. Barva tega melj aka je v glavnem siv,orjava. ob straneh zobne krone, na mestih
z odluščenim cementom pa svetlorumena. Korenine, ki so razvrščen'e tipično za ma:ksilarne zobe, so kolikor toliko fragmentarno še ohranjene in sicer distalno bolje na notranji,
proksimalno pa na zunanj i strani zoba. Distallli fragment
korenine in pripadajoči fragment zobne krone s po večini
ogloj enim ganeinom distalnega talona imaj o vtisnj en tlačni
znak, ki ga je zapustil izrinjeni M. I. Pritisk sledečega M. III.
je viden na razmeroma prav široki proksiJmalni steni. Lamela
proKsimalnega talona jev bazaini smeri .sploščena in tlačni
znak se pozna na zadnjih koreninah, ki so proti zunanji
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strani zoba v distalni smefi upognjene ln 11eko1iko- nagnjene na zunalljo stran.
Višina na notranji, višji straili z'oba j-e 101 (IX) mm. Zob
je, kot plovedano, z·elo) gliobolko -oglo:j en, kroIna zelo, niz·ka. širina kompletne najširše skleninaste figure (cement je itak
okrušen) je 84 (VII) mm. Dolžina z'oba, ki je ob'enem dolžina oglojine je 165 mm.
Konvek.sna, rahlo na znotraj ukrivlj ena ogloj ina, ki je
11agnj ena od zunaj navznoter, ima p-odolgovato četveroko'tno
obliko. Oblika Ikompletnih ganei1lskih figur je Q-zko trakasta
z le na nekaj lamelah komaj vidno mediano angu.Jarn-o (zelo
slabotno rom~bično) dilatacij o'. Debelina sklenine 1.9 do 2.7
mm, jeza m·amuta kar izredna, presega celo) deblelino, ganeina pri El. trogontherži. Seveda je deloma up,ošteva'ti tudi
poševno olgloj enost ·disko'v maksilarnih melj a~ov.
Med 12 nagloj enimi lamelami jele 6 kompletnih figur
(s!. 7., tabila IV.). števila bradavic v sp.}lošnem, kakotr tudi za
posamezne stebriče, zaradi izredno glob-oke ogloj enosti z-oba' ni
več mogoče ugotoviti. Distalni talon in sledeče 4 lamele SO~
plredvs·em zaradi gl,obolke ogloj enosti, v tipi-čnem -medianem
kontaktu ,odn,osn·o fuziji.' Med 6. in 7. lamelo je v vsej širini
oglojine, o·d drugih večji, daljši cementni 'presledek; p,odoben interval je tudi med 9. in 10. diskom. Zaradi rahle ukrivljenosti zoba navznOtte~ kažejo' eementni 'presledki, ~ort -običaj n-o v takih primerih,. na zunanji strani večj e, dalj še žlebiče kot na notranj i. Proks:imalni, ,ohranj eni talon (12. lamela) je zaradi pritiska M. III. močn-o sploščen, deloJma raz-:delj en tin deloma odkruš'e,n.
Tudi lameIna formula!. 12 x spotminja delno' na geoJoško starejše slone. Po,dolbino je z d. 1. k., ki je 165 : 12 == 13.7.
Spoj i,tveni tip ni, zara·di 'p,reglo·b,oke oglojenosti zOlba, več določljiv.

V kolikor so· diski v p.rofilu še vidni, 11'e 'kažejo o,debelitve v bazaIni smeri. En face tudi bazaIno ne o-čitujejo razširj en'osti; v splo·šnem neobičaj na, a glede na globo~o oigloj enost, razvrstitev korenin, zgraj enost :maksilarnega zoba in
proksimalni pritisk M. III. je razumljiva večja širina molarj a na proksimalnem kakor na distalnem .koncu.
Globoka, že skoro .skrajna o,glojenost tega meljaka v
glavnem pri mamutih ni običajna. Saj so ti sloni živeli v
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primeri z geol0,ško starej širni v mn,ogo neugodnej ših klimatičnih in hranitvenih okoliščinah, povprečno niso dosegli starosti filogenetskih predh01dnikoiv ,in p;rav zaradi tega v splošnem n'e k.ažejo naj deni m-elj aki mamutolv izrednol. gloll)ok-o
oglojenill primerko,v. V našem primeru spolminjaj1o na filetsko starej še slone, upoštevaj:oč pri tem tudi druge navedene
poj ave, dolžino, višin,o in šiTin·o zoba, delno, an,gularno' odnosno ro,mbično četudi šib-kro dilatacijo nekaterih figur in
tudi dolžinsk~o lamelarni količnik. Zgraj enost lamel, ki bi
poj asnila poreklo odno!sno ata'v i zme, glede na o'n-emogo-čeno ugotovitev spoljitvenega tipa itd. ni ,billa ugot,ovljena.

Desni mandibularni M. I.
Tabla V.,

s~l.

8. in 9.

Ta izolirani molar se nahaja med eksponati v paleonto10ških zbirkah pod inv. Šlt. 1049.; starejša signatura zoba
je Aa.
Gled-e na naj dišče in darovatelj a tega zoba so se našli
v stari muzejs,ki mineraloš,k,o geološki kartoteki, na katalognem listu št. 1153 (in -1152) sledeči, na ta zo,b se nanašajoči
podatki: »Backenzahn (?) einres Elephanten. Dichter Kalikstein
mit Versteinerung... aus dem Bog s c han erG e b, i r g
i -m Ban a 1. Bri gi d 10.«
Mineraloško, petrografska analiza materiala, liz katerega
je bil zob, izluščen in ki je še lepil v raznih zobnih š.p,ranj ah,
kotih itd. je dala sledeči rezultat: kalcij-evi drob,ci, zlepij eni
skalcijevo sigo. Vmes se je našel drobec svetle živalske dlake v debelosti polovice člo1v'eš,kega lasu. Še drug dro1b,ec dlake je temn'orj ave b·arve in malo debelej ši.
Barva melj aka je apnenčasto, svetlo, sivorjava; tu in tam
se nahaj aj o rj avkaste lise (železov oksid). Zob jedo osnove
zobne krone kar dobro o,hranjen. Med 3. in 4. disko'm (vštevši distalni talo,n) ima z·ob sicer m,oč'no režo, katera je posledica prvotno, od.krhnj enega, a nato nazaj p.rileplj enega mstalnega dela zo'b-a, ,kar pa. ne mOlti niti celotne niti podrobnih slik zoba.
KOIrenine (sI. 9., tabla V.), so le delno pOld ,osnoV1O' zob,ne
l{rone d'obro ohranjene. Apeksi pa so vsem o·dkrhnjeni. Vendar je njih splošna razporejenost, tudi glede na razvrstitev
i,
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diskov, dovolj razvidna. V glavnem so vidni, posebno od notranj e strani zoba, fragmenti navidezno treh ali celo, več
(pet) korenin. Ob osnovi zo·bne l{rone odkrhnj ena distalna
korenina nosi distalni talon in sled·eče 4 diske. Središčne in
posebno pvoRsimalna kOIrenina nosijo, ostale diske. Korenine
kažej o sicer nek,o nekdanjo, 'prv,otno razceplj enost, .ki pa je
lahko, a malo verj etno, posledica pritiska sledečega molarj a
na proksimalno. steno zobne krone in korenin, saj je proksimaIna stena in del zoba v okolj u osnove zobne krone močno
usločen v distalni smeri. Fragment, 1. j. zadnji del nav·edene
proksimalne, najmočnejše korenine celega zoba, ki ga proksimaino zaklj učuj e s precej široko ste.no, ima odkrhnj en
.apeks in kaže široko odprtino z·onne votline, skozi katero se
vidi osnova zobne krone. .
Višina najvišjega diska je 72 (XII) mm. Meljak je dolg
127 mm in širolk ~7 (VII, VIII) mm.
O'blik.a k~onkavne logloljine (sI. 8., tabla V.) je ši:rroko trakasta, na konceh avaIna in kakor cel zob v celoti ukrivlj ena
11avzven. Cementni intervali so seveda na notranji strani zoba vidno večji kakor na zunanji. Med 3. in 4. disk'om ima,
kOlt pOlvedano, ,oglojina močno, režo" povzročeno zaradi preloma zoba na tem mestu.
Š tevilo ogla j enih lamel, vštevši oba talona, je 14, kompletnih pa le 8. D.istalni talon, ·katerega disltalna. ganeinska
:stena je delno okrušena in 'obrušena do dentina, je že v rahli
mediani fuzij i s prvim, proksimalno sledečim disk·om. Enajsta lamela. kaže š;ele rahel spoj. zunanj ega lateralnega stebriča z že s\pojenim medianim in notranjim lateralnim. Na oglojini dvanajste lam'ele so še d·obro vidni vsi trij e stebriči odllosna obe glavni reži in na trinaj stem disku število štirih
bradavic, l{i dokazujejo število štirih. sescev: dva sestavljata
mediani, po eden pa 'obojna lateraina stebriča. Za proksimalni talon je motg1oče ugoJtoviti tri (ena šib.ka) več ali manj
naglo}ene bradavice. Oblika 'kompletnih ganeinskih figur je
trakasta. Kažejo pa nekatere pos,eb'no v proksimalni smeri
naraščaj'OČ'O media·no angularno dilatacij 10, melj ak!om gozdIlega slona neko:Ii1ko p·od,ob,en loks:od·ontizem. Sklenina je debela ca. 1.3 mm.
Lam'elna formula je x 12 X. D. 1. k. je 127 : 14 == 9. Trinaj sta lamela, ki še nima p·ovsem l{ompletne figure mediane-
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ga stebriča, očituje lat. an. med. lam. spojitveni tip in to skoro v izrazitosti gozdnega slona. Na dvanajsti, glo\blje oglojeni lameli imata lateraIni anularni figuri mnogo bolj lam-elarno obliko-, kar se ponavIj a v smeri večj e ogloj enosti tudi
na 11., 10. in 9. lameli. Obe veliki, glavni reži se v tem p,rimeru, v smeri o-d osnove zobne k~on-e proti -oglojini, rahlo
odmikata od središ1čnice. Zgrajenost teh lamel je tOirej taka
da se bližajo te ganeinske figure pri ,globlji oglojenosti oblikam intermediarnega spoj:itvenega tipa, kar bi lahko pom·eIlilo v ontogeniji tega glede na M. I. š'e ne povsem doraslega
slona, pre hod no faz o v ponavljanju znakov filogenetskih prednikov.
Odeb·elelo~t disko,v v bazaIni smeri zobne krone ilI v profilu je vidna in mersk-o ugot,ovljiva. Razširitev diskov v smeri
osna-ve zobne krone, zlob gledan en face, je tudi zorn'o in merko ugotovljiva, in to nekako do polovice višine melj aka;
potem pa se diski bazaIno zopet ožijo.
Razmerja lameIne formule, d. 1. k., dimenzije in drugi
fakson'omični znalki tega melj aka uSitvarj aj o, primerj ani s
tovrstnimi številčni-mi podatki P -o h 1 iga (1, 1888), manj
S o erg 1 a (1912), možnost izbire glede tega, ali je to povsem
neop1orečno zadnji melj alk - mlečnj a·k, M. M. 1., ali pravi melj ak, M. I. Za M. M. 1. _kakor tudi za M. I. -omenj a P o h 1 ig,
da ni pri eni in isti vrsti slonov n'obenih i'zrazitih, ostrih,
splošno veljavnih razlikovalnih znakov. Pri presoji tega vprašanj aje vsekako·r treba u'poštevati, da se p-o P oh 1 iglI
(1, 1888) vsi trije meljaki-mlečnjaki pojavijo v čeljustnicah
slona vedno zelo zgodaj, če ne že olb rojstvu, pa kmalu potem, in to naenkrat s p'olnim številom disko-v. Glede na nadaljnje organS!ko izpop'olnjevanje slona pa se je treba ozirati
na dejstva, da dospe M. I. v pl~imeri z M. M. 1. ,do nastanka
in razvoja šele, kadar se začno tozadevno udejstvovati no...
tranje dedne OiSn01ve in različni zunanji ok,olni p\ogoji glede
na več ali manj intenzivno rast živali. Ravno pomembne
razlike v veliko\s.ti st3Jture morejo vnesti pod različnimi pogoji ovire glede na taksono,mij o teh zob. čim viš j ega
reda s'o molarji, tem bo,lj izrazite so na
nji h tip ič nep o! s·e b n o s ti v r ste, ,o dno s n Ol rasneg a k rog a (n. pr. zgraj enost lamele M. I. ali M. III.
itd.), toliko bolj se oddalj uj ejo tudi razsežnostne razlike zob,
l
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ker se med tem vedno bolj uveljavljajo splošne individualne
kakor tudi spolIne velikostne razlike (P o h 1 ig, 1, 1888). S
teh zorišč motreno, ·bi se ne dalo povsem nesporno trditi, da
je ta' melj ak b,odisi izkljuČIlO M. M. 1. ali izključn,o M. I.
Vendar pa govo,ri, ka~or je po'kazala deskriptivna aIlaliza
zoba., mnogo, odnosno več dej stev za to, da je ta zob desni
mandibularni M. I. POIleg lameIne f'ormule nagibIj e k temu
tudi d. 1. k., debelina sklenine, dolžina, širina in oblika celega
zoba, oglojine in ganeinskih figur. Po koreninah bi se sev·eda. ,dalo, do neke mere sklepati na upravičenost prve ka,ko,r
drlIge trditve.

Fragment levega

malndibularne~ga

M. I.

Tabila VI., sl. 10. in 11., tabila VII., sl. 12.

Ta izolirani, mOlrf.ološko iln razvojno z'elo zanimivi fragment se nahaja v paleontoloških zbirkah med eksponati ostalih slonovskih zob. Inv. št. 1050; sItarej ša signatura je B.
Najdišča do sedaj ni blilo mogoče ugotoviti niti po literaturi niti po uradnih zapiskih; tudi na razstavni etiketi ni
bilo olmenj eno. Pač pa je, so·deč po raznill okoliščinah, seznamih, številkah itd. v seznamu daril in dru:gih pridobitev
Kranjskega deželnega muzeja, v času od 1. V. 1862. do konca
aprila 1866. (Mittheilungen des Muse1a'lvereins f. [(rain, Laibach 1866) sled'eča, ta. zobni fragmen;t tikaj.oča navedba: »VO'ffi
Herrn Mol ine, Fabriksb'esitzer: eiIl Mamuthzahn«.
Zoba se drži v razp,okah kalcij ev prah, oziroma siga, ki
jev tesni zvezi z dentinom, o~. zOlbnim cemeIltom.
Ohoranj enost fragmenta, t. j ~ preostalega dela zobne krone do oSlnov·e je, izvzemši popolnoma manj kaj oče korenine,
še dosIti zadovoljiva. Na osno,vi kro,ne so, zaradi ,odkrhnJene
distalIle korenine, dobro vidni bazaIni deli s cementom napolnj enih plo'ščic, ki se večajo v širino ,od spredaj navzad,
proti odlo'mu zoba, t. j. osnova z'oblne krone se širi od spredaj
navzad. Zob je v glavnem apnenčasto, svetlosivo Irj avo barvan, tu in tam je rj astOlrj av (železolv oksid).
Ugo1tovitev mesta temu fragmentu v zobovju ni povsem
brez težav in pomislekov. Za levi mandibularn.i M. I. močno
razvitega, odraslega slo,na sem se po·gojno odločil na podlagi specialnih taksonomičnih znakov, ki jih navedem kasne-
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je; v Splošllem pa Ila OSIlovi razmotrivallj, o katerih bom
razpravIj al naj prej e.
Oglojina je kon,kavna in Ilagnjena Ilavznoter. Sprednje
sl{lenillaste figure so dalj še kakor zadnj e ob' 'odlomu. zo,bH.
CemelItni presledki med dlst~ln-i~ talollom in prvim dis.kom
(notranja stran) te\r med. p.rvim in drugim di~\kom kažejo
precej šno Tazdaljo, kar bi lahko, bilo, kot se vidi iz distalnih,
dvojnih premaknjenih lamel, posledic~ pritiska predhodnega
zobovj a na distalni del tega zoba. Še bolj verj etno pa je,
glede Ila notr'anjo proksimal~lo ukrivlj e:ri~ figuro (Sinuositat, P o h 1 i g 1, 1888) prvega diska ter glede na pod njo poševno izgloj eno dentinsko ploskev, posledica močnega, med
razv-oj em zoba p,Q.vzročenega lateralnega pritis.ka alveolarne
stene. To do,mnev,o krepi tudi rahla usločellost distalne notranje zobn·e stene pr,oti zunanji strani zoba. Tem disko·m
pa slede ožji cementni intervali, ki se večajo ko:t običajno v
proksimalni smeri.' Z,obna kronska osnova, ki ima obliko
mandibularnih melj akov, postaj a, kot smo videli" od spredaj
navzad proti odlomu vedno šli,rša. Lega in razporeditev diskov kažeta navid'ezno -paralelen značaj . Vendar' pa je mogoče do neke mere že na oglojini ugotoviti, da so cementni
presledki na notranj i, nižj istrani fragmenta, dalj ši. To posebno d-obro pokažeta razdalji skrajnih notranjih in zunanjih distalnih in p:roksimalnih točk obeh koncev zelo' kratkega fragm'enta, merjeni nekolikol pod oglojino zobne k.rone. Notranj a razdalj a (dalj ši cemenltni intervali) meri ca.
58 mm, zUllanja pa ca. 52 mm. Radiarna razvrstitev dis.kov,
a tudi ganeinskill figur v horizontali ogloj ine je torej taka,
da je iskati središče polu'mevov na zunanji strani fragmenta;
torej ukrivlj enost zob-a navzv'en.
Dolžina zobnega fragmenta je 59 mm, širina 48 (IV) mm
in višina 95 ~ (V) mm.
Oblika ogloiine je 'trapeooidna. Invadiran'i1h lamel je,
vštevši distalni talon, š·est. K!ompletne ganeins.ke figure ni
nob'ene. Na os,novi p·osameznih figur treh, posamezno lamelo
sestavljajočih stebričev pa s.e da sklepati na obliko kompIletne figure, ki bi bila ozkotrakasta in mediano nekoliko iZlb1uhnj ena. število bradavic, ki sestavlj ajo lateraine stebriče, ni
določljivo. Pač pa je ,mogoče ugotoviti njih število, t. j. dve,
za mediani stebrič šestega diska.
4'"
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LameIna formula je ~5~. D. 1. k. Je ·59 : 6 == 9.83. Debelina sklenine jel do 1.5 mm.
Spojitveni tip ,kaže naoglojini indiferenten znač,aj trel1,
več ali manj enakih lamelarn:ih figur. Mediani stebrič za,dnj'e
lamele ob odlomu z'oba ima na oglojini še dobro vidni, nespoj eni mediani anula'rni figuri. Nekaj več nam poj asni na
meljakovem o'dlomu v celoti 'zadnja, en face gledana lamela
(81. 12., tabla VII.). Obe veliki reži" ki delita, gledano od zgo~
raj, večino oglojin posameznih ·diskov v tri skor,o enake lamelarne figure" se na tej lameli v bazaIni smeri nagibIj eta
nekaj ,časa p:voti središčnici medianega steb,riča, odnosno lamele; posebno reža na iunanj i strani zoba. T,ovrstna zgraj enost lamele ima za po'sledico, da bi se pri nadaljnji obrabi
z'oba čim dalj e b,olj' o,žila o,gloj ina srednj ega in širila oglojina laterallli'h stebričev in bi v tem prnimeru za tega El. primžgenii morali zaznamovati ne za mamute o'bičaj en lat. an.
med. lam., niti indiferenten, marveč skoro za starejše slone
značilen lat. lam. med. an. spojitveni tip,; to deloma tudi
glede na še nespoj eni anularni figuri median'ega stebriča zaanje lamele. Take primitivne znake bi smatrali, če bi se javlj ali le na en·em koncu zo.ba, lahko za tla-čne poj ave, posebno
če bi bili .sp:remlj ani še o,d drugih tlačnih znakov, povzroče
nih ,od prednjih ali sledečih zo!b. Iz celotne analize zO'ba pa
se da do neke mere sklepati" da imam·o tudi v tem lprimeru,
kakor mogo'če pri prej e ,o:bravnavanem desnem mandilbularnem M. I. z BOI g S a fi a, (inv. št. 1049) pred seb'oj, v ontogeniji p·onavlj aj ,oče se filogenetsk,e raz voj nef a z e ali
pa pOlj ave, nastale zaradi kakršnih k.oli ,okolnih fi'otenj in
ovir v individualnem razvoj u. P o h 1 i g (1, 1888) označ'uj e
take in podob'ne pojave kratko z a rf avi z mi. S o· erg e 1
(1912) se mu v celoti ne pridružuje. Sicer 'pa se je tudi po
S rO erg 1 unadejati pri razv,ojno najmlajših oblikah za filogenetičn'ov:r.s.fo tro,b·čarjev lod geol,oš,k·o starejših ,oblik navzgor p. o j a v,o v pri mit i v nih zna k o v v z gra jenostii molarjev, kot n. pr. v·danem primeru v šibkejšem razvoju medianega in krepk'ejšem razvoju lateralnih
stebri,čev ali pa v zmanjšanem številu diskov, v debelejši
sklenini, nižji zobni kroni itd., kar smo na naših muzejskih
primerkih že u,gotovili.
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Odebelelost diskov v profilu in bazaini smeri zoba je vidna, a ne j aka. En face p·a so diski v bazaini smeri razš,irj eni
le nekako do polovice višine fragmenta, proti osnovi zobne
krone pa se z.olpet zožijo.

Levi maksilarni M. II.
Tabla VIII., sI. 14. in 15.

Ta izoliraili melj a.k se nahaj a med eksponati v paleontoloških zbirkah; inv. št. 1051; prejšnja signatura I.
Po originalni eti,keti, ki lepi na z,ob,u, je naj dišče tega
meljaka »Theissflussbett bei Moholy«.
Analiza zasipnega gradiva, ki je še lepilo na različnih
mestih zoba, je dala sledeči rezultat: mineralni drobci v velikosti 0.1 mm - mikroskopskega prahu. Prevladujejo kremenova zrnca, ki- so delo'ma o·brušena in močno od organskih
snovi temnorj avo pOIbarvana. Prvotna puhlica je prišla verj etno poznej e za dalj š·o dobo pod vodo, oz. v močvirj e barje, bogato olrganslkih s·novi.
Zob ima v glavn·cm dve barvi v ostrem kontrastu. Sklenina je ba1rvana zelo temno, sivorj a",o, sk.o~o črno, in se zaradi
tega močno odraža od rj avega cementa in še nekoliko temnej še rj ave zlobo·vine. Ta izraziti k01ntrast med barvo ganeina
na eni strani ter dentina in cementa na drugi, je posebnost
tega meljaka in se ne ponavlja niti v šibkejših niansah pri
nobenem drugem prOlboscidnem kočnj aku tukaj šnjih zbirk.
V celoti temna barva tega melj aka jev skladu z močvirsko
bar~o zasipnega gradiva in sekundarnim načinom fosilizacij e. Tudi v tem primeru je struga reke T' ise, kot o,menj eno,
verJetno drugotno ležišče tega mamutovega zoba, ki je, kot
kaže mineraloško, petro,grafska analiza zasipnega gradiva, ležal pr~otno najbrž v puhlici.
Motivi, ki so odločevali pri uvrstitvi tega izoliranega
kočnj aka v z'obovj e" kot je to označeno v naslovu tega odstavka, so bili med drugimi, navedenimi zdolaj v morfološl{i
analizi, tudi sled'eči. V longitudinali je zob spredaj rahlo
ukrivlj en navznoter. C·ementni presledki so na zunanji strani
dalj ši. Konve;ksna oglojina leži poševno od zgoraj zunaj, na
zdolaj znotraj; notranj astran (stebriči) zobne krone je višj a
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od zunanj e. Korenin zob nima več, nj ih škrbine pa so na
z,obu nameščene in razvrščene v tipičnem redu, kot je to pri
maksilarnih meljakih. Na proksimalnem koncu zoba je izvrstno viden tlačni znak sledečega. M. III., in sicer v smeri o,d
zadaj navzgor, o,d znotraj navzven (zn0traj močno v distalni
smeri usločene lamele) ... Proksimaln~ talon je na tem mestu
odrinJen nekolik,o navzven, stlačen, prav tako bazaIni del
kr'one. Tudi nekatere druge v distalni smeri sledeče lamele
so zaradi tega tlaka nek!oliko u;~:ločene p,roti sprednjemll,koncu, kar je dobro vidno 'ob notranji strani z,ob,ne krone in na
oglojini zo:ba. Pritisk izri~j enega M. I. je 'p,ustil tlačni znak
usmerj en od zunaj 'navznoter na dista:lnem delu z,obne kronske osnove; pozna se, na oglojini tudi izvrstno na večj i izgloj enosti zi;lnanj e partij e in močno skrivl}enih distalnih
skleninastih .figurah.
..'
.
Največja dolžina vsega zloba je 153 mm, same oglojine
pa 127 mm. P,ri tem je up'oštevan manjkajoči del zoba med
nepopolno 6. in 7. lamelo (vštevši distalni talon), kJer je zob
v celoti prelomIj en ter manj,kajo predvsem cement, pa tudi
deloma zob·ovina in sklenina. Oglojinska figuraIna rekonstrukcij aje zaradi tega med 5. in 8. dis~om nekoliko ,otež'koč'ena. Ganein naj širše l~i;mele meri 70 (V) mm, višina zoba
do kronske osnove je 157 (XII) mm'.
Oblika oglojine je skoro hruškasfa. Na naši fotografski
slliki (sl. 15." tabla VIII.) se to ne vidi do:brro, ker mo t ijo
resnično širino oglojin·e pOš1evne zobne ploskve ob straneh
zadnjih ozkih diskov proksimalnega konca kočnjaka. Ogloj enih je Ila vsem zobu le 13 lamel. Distalni talon je odlkrh11jen; od celega diska je ostala na notranji strani le notranj apolovica proksinialne ganeinske ploščice. N'e le šele zaradi globoke o,gloj enosti zoba do ganeinskega mostiča (bazalna fuzija) na sprednjem koncu, marveč časovno, že preje
zavolj o tlačnih vplivov izrinj enega M. I. na dista.Ini d'el našega M~ II., je nastala mediana fuzij a tega talona s prvo
proksimalno sledečo lamelo. To d,okazuj e tudi to, da se pritisk še pozna v proksimaJni smeri tudi na več drugih sledečih
si lamelah, ki so ravno zaradi tega močno Sikrivlj ene in sko~o
že v mediani fuzij i, 'povsem pa že vmedianem k01ntaktu.
Ako ne upoštevamo lamel pred zobnim 'prelom,om, ki so" kot
po,r'edano, že v mediani fllziji, in nepopolnih, le miselno re1
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kOllstruiranih na prelomu zoba, dobiimo pred prelomo,m samo .dve (4.. in 5.), za pre.lomom 'pa pet (8., 9., 10., 11., 12.),
skupaj torej 7 ko'mpletnih lamelarnih 'oglojenil~ figur. Njih
oblika je ozko tral<asta, ši,bko festonirana, v distalnem delu
ogl'oj ine, zaradi pritiska M. l., mOIčno zverižena. Pro1ksimalni
talon ima zaradi tlaka sledečega M. III. več neurej enih prstkov (digitelov) . število bradavic ene lalmele (XIII, XIV) je
6 d,o 8; kolik'or je mogoče ugo\toviti (lam. XIII), sestavlja
oglojino lateralnih stebričev le po ena bradavica.
Debelina sklenine je 2 do 2.3 mm in v primeri s S o e r g 1'0 vim i tovrstnimi podatki zelo močna. Lameina formula
je.! 15 x. D. l. k. celega zo·ba je 153 : 17 == 9; oglojine same
pa 127 : 13 == 9.7 ... S'poj.itveni tip lat. an. med. lam.
V profilu jev smeri kronske osnove odebelelost disk:ov
zelo majhna. En fa,ce ne kažejo lamele v bazaini smeri nobene razširj enosti.
Izvzemši manjkajoče korenine in upoš'tevajoč že nave,den'e pomanjkljivosti, je zob razmeroma dobro ohranjen.
Vendar se kaže nj egova muzej ska ,ostarelost v tem, da je zaradi mnogih prij emov, prekladanj a itd. močno ogulj en in
og,lajen.

Levi maksilarni M. II.
Tabla IX., st 16. in 17.

Med paleontološkimi eksponati; inv. št. 1052; prejšllja
ignatura L.
Poleg tega izoliranega, nenormalno oblikovanega, izredno deformiranega in im,očno zasiganega kočnjaka se je v magaciniranih paleontoloških zbirkah našel listek z M ii .lI ner jevim (takratni kustos muzeja) roko'pisom ter zelo skromnimi, na ta in še nekatere zobe se nanašajočimi p,odatki, po
katerih je muzej 1897 prej el ta melj ak od 1 van a H r i bar j a (takratnega ljublja.nskega župana), ki je označil
kot najdišče z,oba M,oravsk,o. Točnejš1ih zapiskov o tej
zadevi in iz tiste dobe tudi v muz'ej skih aktih ni.
Na kočnjakll se drži apnenčeva siga, nastala tekom foilizacije, z vključenimi drobci kremena, kresilnika, apnenca; deloma so drobci obrušeni, deloma še -ostri. Naj deb·elej ša
zrnca ne dosežejo 1 mm v premerIl. Tudi sledovi orgallskih
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snovi so' vmes il1 črl1e luske biotita ter drugih temIlih mineralov, klorita itd. V sigo so vklj učene tudi organske snovi,
bilke in d·rugi dvobci, ki so PiO večini pooglj eneli. Tudi prazni
cevkasti p.ro.stori v sigi pričajo ·0 organskih drobcih, ki 'pa so'
se iz teh ce~k že iztrolsili. Vse to v sigi vk.lj učeno l gradivo j-e
po vsej verj etnosti stepski prah (eolska tvorba), ki ga. j-e veter nanesel in je ,bil kasnej e na vlažnem vsigoI vk.lj učeIl.
Stepska p,uh.lica, l{.i zavzema na Mor a v s k e f i o,b,sežne
pokrajine in kjer se je našl,o mnoIgo fosilnega slonovskega
gradiva, je v skladu z na.vedbo ,o najdišču, :ki pa je žal naznačeno v preširokem okviru. Vrsto zasipnega gradiva .in način
fosilizacij e p.otrj uj e tudi barva kočnj aka, ki j'e deloma svetlo-o
rj ava, delo:ma rj ava; temnej še rj astorj ave lise je barval že-o
lez,ov ·oksid.
Določevanj e mesta v zo:bovj u temu melj aku ni bilo brez
ovir. SvoJevrstna ukrivljen,ost, po' vrhu še nenormalna o:glojenost žvekalne ploskve, nj ena poševnina odnosno zgraj eIlost lamelnil1 stolpičev in v zvezi s tem višja in nižja stran
melj aka, 'oblika zunanj e in notranj e zo·bne sten'e, dolžina cementnih intervalov na zunanj,i in notranji strani, t. j. u1krivlj enost zoba navzn10ter ali navzven, pro1ksima.lni in distalni
tlačni znaki, pri precej mo,čni logIolj en,osti ne več m·ogoča
ugotovitev k mediani figuri neprispoj en'e zunanj elamelarne
tretj/ine in še ma.Ls~kaj, niso v medsebojnem mo:rfološ,kem
sogla.sju glede na neop·orečn,o, d,okon,čnoi uvrstitev m'eljaka.
b'odisi v zobovj e leve ali desne strani, zlgornj e ali spodnj e če
lj ustnice. Vsem tozadevnim nas:protj em se ni mogorče v nlo-,
benem primeru p,opo,ln,oma iz-ogniti in je treba smatrati ta
ali drugi znak za ati p i čen, neo1bičaj en. Zgrblj enost oglo-.
jinskih lamelarnih figur p~oksimalnega dela, prav tako tudi
celotn-e ·oglojins-ke ploiskve meljaka pa da slutiti, da je izred-·
n,ost oblike tega z·ob·a iskati mo·goče v neobičajnem, izredno
močnem pritisku sledečega M. III. na izredno 'mesto tega
kočnjaka.

Za levi maksilarni M. II. govori predvsem izbok.la, konv-eks-na oglojina v d'olžini melj aka, ,od spredaj navzad. Diski
Ilis-o od logI-oj ine v smeri zobne os-no·ve pahlj ačasto razvrš,čeni
kot je bolj ali manj običaj no pri mandibularnih melj akih.
Večja, glavna poševnina oglojine pada od zgoraj, od zunanje
leve strani, ki ima tipično, nekoliko vzboklo obliko zunanj e
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stene, navzdol proti notranji d'esni strani zo·b'a, ki ima svojevrstno, bolj ravno, ploš,čato 'albli'ko. Za mandib·ularne melj ake precej ,običajna upognjenost diskov v obliki S v profilu
manj ka; diski so stebrasti, v koli!kor so vidni ali se daj-o kot
taki slutiti izpod sige. Daljši cementni presledki so na zunanji
strani oglojine, na strani prokSlimaln'ega tlačnega znaka; dolžina enega zlobnega izseka v ,ob,močju prav za pravedinih
zapovLstnih šestih ikompletnih figur meri na tej strani 6',5 mm,
na nasprotni notiranji pa le 56 ,mm. Meljak se krivi v-Iongitudinali v distalnem delu na znotraj, v tem primeru na d'esno,
kar je tipično za maksilarne ~očnj ake. Tu,di je znan,o (P Ol h lig, 1, 1888), da so' man,dibularni melj ak'i na sp:loh dalj ši
in ožji, maksilarni, isti vrsti ·odnosno istemu individuu pripadaj,oči pa krajši in širji. Za primerjanja razmerij dolžin
proti širinam mandibularnih in ma,ks:ilarnih M. II. sem izračunal in uporabil srednj e vrednosti dolžin in širin iz tabe-·
larnih številčnih S o erg 1o, v i h (1912) po,datkov za mamu-·
ta. Za mandibularnega M. II. je poprečna širina pvoti po-prečni dolžini v razmerju kak,or 1 : 2.587, za ma1ksilarnega
pa 1 : 2.220. Pri našem zobu je to razmerj el: 2.055. Do neke
mere tudi to govo,ri za maksilarnim'olar. Zanj go·vori, a ne
prepričevalno" tudi mesto in razp·ored koreninskih ostankov,
škrbin,. ki pa so poseb·no· v distalnem ,delu zob·a, močno zasi-·
gane in nej asne. Delno je tudi ohranj ena v longitudinali raztegnj ena stena zobne "\T.otline in kanala. Pri uvrstitvi tega
kočnjaka dela težave tudi sama Olglajina, glede na njen top·okotni greben, ki jo deli na zunanjo, širšo·, ca. dvetretjin-·
ska poševnin,o, katera je na distalnem delu v longitudinali
prečno vbo'kla, žleba.sto izgloj ena, te.r na notranjo manj ŠO,
p,odolžnol ploskev, ki je ano r mal n o izgloj ena pToti zobni notranji steni, navznotraj navzgor. V ta sklop zgrajenostno in taksonomično' več manj soglasnih dej stev in znako,v pa udarj a ffi·očna disk·ordanca mesta tlačnega prij ema
sledečega M. III. Glede na zgraj enost,. poj av, časovno starostno in prostorninsko zapovrstnost pravih meljakov in njih
mestlo ter razvoj v z.gornji čeljustnici bi mOTal ta p,ritis.k,
ki je pri maksilarnih meljakih izdatnejšli (rast in gravitacija)
kot piri mand:ibularnih, vplivati na p~oksimalnem delu M. II.
v smeri od notranje proti zunanji strani zo·ba in pustiti tlačni
znak na notranj i proksimalni strani melj aka. P'ri našem
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pa je to rav,no nasp1rotn,o. Če motrimol·ta z,ob s tega
zorišča .kot desni ma.ndibularni M. II., kar je sicer v soglasj u
z običajno točko, prijema.. pritiska in s tlačnim znakom, a v
nesoglasju s poševnino' konv'eksn'e loglojine, ki v tem primeru
visi v celi lo,ngitudinali 'od vznolter zgoraj nav'zven zdolaj. (kot
n. pr. pri tUldi an·ormalno ,oglo}enih manid. melj akih v P oh ligovi [1, 1888J sI. 59.), pridemo, prav tak,o do nesoglasja,
kateI"o podčrtujejo še drugi činitelji. In tako ostanemo vzlic
tej diskordanci, povzrločeni zaradi verj·etne tlačne anomalij e
M. III. na proksimalni del M. II., ki pa se naj de tudi pri
drugih slonovskih z,obeh, vsaj zaenkrat pri levem mal{silarllem M. II.
La.melna f.ormula ~ 14 x vsebuje svoje posebnosti. Mogoče n'e toliko glede na manj,kaj oči ganein distalnega talona
ter interpolirano goJo ganeinsko ploščico med 3. in 4. diskom,
kakor glede na proksimalni talon, ki je premaknj en ill po~
tisnjen v zob ter hkrati razdeljen v posamezne digitele. Poleg tega je zaradi. pritiska M. III. vidna. na notranj istrani
oglojine iztisnjena, na polovico prečne širine zreducirana
lameina figura. Sklenina distalnega talo'na je, kot povedano,
popolno·ma izrabij ena in je preostala dentinska ploskev v
celi prečni šlirini nagnj ena k sprednji, zunanji strani moIarja. Nekateri teh pojavov, pa tudi izredna upognjenost oglojine ter zveriženoIst la:melnih figur, razdrobitev in premaknitev proksimalnih di:sko·v v p,osamezne stebriče in digitele, so
posledice mehanične izpremembe trdnih delov umikaj očega
se M. II. Nastale so brez posebnih Zlobnih razpok zaradi razvojnih tendenc in rastne energije sledečega M. III. Taki tlač
ni pojavi so (SoergeI1912) mogoči le pri oblikah s tanjša
sklenin,o (n. pr. El. p,ržmžgenžus), pri katerih tvori}o molarji
plastičn'ejše gradivo kak,or pri debeloskleninastih melj akih
SIOIIlOV El. meržd'ionalžs, El. antiquus in El. trogontherži.
Dolžina zoba je 149 mm, širina 72.5 (V, VI, VII) mm,
višina 104 (XII) mm. Debelina ganeina je 1.5 do 2.4 mm.
D. 1. k. je (p,ogojno) 149: 16 == 9.3. Neoglojenih disko,v od110sno lamelarnih delov in digitelov sploh ni. Ko·mpletnih
figur se da našteti na vsej logl:ojini le 8. Oblika s'kleninastih
figur, v kolikor niso vsled p'Litiska zverižene,. je ,ozko trakasta,- n'ekaterih mediano nek'oli-ko 'razširj ena, ·v bistvll niti
ne nakodrana. Oblika ,oglojine bi bila pod'olgovato ovalna,
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hruš1kasta, spredaj- s~oro pravokotn,o oglata, a je zadaj deformirana vsled pritiska, M. III.
Spojitveni tip se ne ,da ugotoviti. Figure', nastale vsled
bazaIne fuzije na prvi zataIonski distalni 1ameli, ,ki kažejo
več ali manj tip lalt. lam. med. an., zaradi zgornj ega razloga tozadevno ne prihaj aj o v pOIštev.
Na zlobu, lop,azovanem o'd strani, ne kažejo diski, kolikor
je vsled močne zasiganosti meljaka mogoče ugotoviti, v bazalni smeri nobene odebelitve. Od spredaj, odnosllo od zadaj
gledani, pa o,čitujejo zož'enje 'v smeri korenin. število bradavic se ne da ugotoviti za noben stebrič. Ohranjen je meljak
srednj e dobro.

Le'vi mandibularni M. III.
Talpla

x.,

sI. 18. in 19.

rra na splošno izredn,o veliki, v naši'h

zbi~kah največji

izolirani melj alk, razstav'1j en med p,aleontološkimi eksponati, inv. št. 1053, je dvakrat prelomljen. Posamezni deli imajo staro signaturo Ma, Mb, Mc.
Naj dišče je na Mor a' v s kem, in sieer 18't,o kalkor levega ma.k.silarnega M. III., inv. št. 1052, in velj a zanj vse o,no"
kar sem povedal za ta z.ob.
Zasipno gradivo je tu,di v tem primeru eolskega p,orekla,
stepska p,uhlica z oTganskimi ostan'ki in odtis,i 'teh. Drobci
peska so deloma a,pnenčevi, delo,ma kremenovi, kresilnikovi,
mus~ovitove luske, klorit itd., torej pvodukti trošenj a in preperevanj a kamenin. Tudi večji drobci kosti se nahaj ajo
vmes. V ostalem vse podobno, ka/kor p,od inv. št. 1052, sig. L.
Barva je svetlorj ava aJi rj ava, kar jev skladu z vrsto zasipnega gradiva in načino,m foslilizacij e.
V celoti je o,blika zoba, vzlic dvalkratnemu prelomlI, šle
dosti dobI~o ·ohranj ena. Drugače pa se olpaža, da je bil zob
izpostavljen izluževanju. Cement lob straneh je močn,o okrušen in je 'viden ganein nekaterih disko'v. Pa tudi ta jevsled
mehaničnih poškodb na nekaterih mestih okrušen in se vidi
sredica, 1. j. dentin diska. Dentin in cement oglojine se zdi:ta
p,o ,kemični ploti (v'oda in .ogljen·čeva kislina) izlužena ter je
ogloj ina na distalnem konc 11 tu'di mehanično poškod,ovana.
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Distalni Ikorenini, ki je ostalim z·obnim razsežnostim odgovarj aj oče močna, manj ka spo,dnj a koreninska polovica
(apex) . V zgornji polovici, ki prehaja v krono in nosi 4 diske,
je d'obro. viden ko-ren.inski kanal. Ta k:oren.ina s pri,p,adajoči mi olmenj enimi diski in s še enim diskom je bila svotj čas
odlomij ena, a dobro prilepij ena nazaj, tako, da tega preloma niti ne omenj am, g()-voreč Ol ohranj enosti zoba. Proksimalno sledita dve, prečno vzporedni manj š:i korenini, nosilki
5. in 6. diska. Tudi tema dvema koreninama manjkata apeksa; zunanj a joe mnogo manj ša ter deloma razceplj ena in nima korenskega kanala,_ notranj a pa ima dOibro, viden kanal,
ki je d,o polovice napolnj en z zasip,nim gradivo'm. Proksimaln'o so odkrhnj ene korenske stene do' zobne kronske
osnove.
Pri lameIni ro:r:rnuli x 26 x tega mola~j aje nj ega dolžina 333 mm kar izredna v p,rimeri z dolžinami, nave,denimi za
M. III. nlan-d. v S o erg lov i h (1912) tab'elah. P o' h 1i g (1,
1888) navaj a za M. III. v p-Limerj alni razpredelnici za mamuta od. za Eleph. Leith - Ada'msi, pri lamelnih formulah
x 18 x (17?) do x 24 x, d'olžine o,d 210 do 370 mm in kasneje
(II, 1891), za tip El. p,rimigenius, pri x 18 x do x 27 x pa dolžine od 220 d-o 440 mm (abnorm.). Naš moravski ,mamut je
bil tOrrej glede na zO'be kar izredn-o velik. Distalni del oglojine je močn-o stisnjen že po naravi, poleg tega pa močno
o,krušen, 'kar ga napravlja še ožjega. Širina ogloj.ine je 80
(XI-XII) mm, višina pa 149 (XIII-XIV) mm. Dolž. lamel.
količnik je 333 : 28 == 11.89.
Kakror ves melj a'k, tako je tu,di nj egova, nekoliko konkavno usločena oglojina ukrivljena navzven, na lev,o, ter ima
podolgovato, trakasto obliko, v kolikor ni deformirana vsled
okrušenosti.
Načetih, naglojenih figur je 19. Kompletnih, nedv,omno
dobro vidnih pa 10. Mislim pa, da figuro 11. lalmele (vzlic
nejasInosti oglojine) š'e lahko prištevamo med kompletne; torej skup'n-o 11 kompletnih figur. Njih oblika je ozko trakasta, mediano tu in tam nagrbana. Debelina sklenine je 1.8
d,o 2.5 mm. število brra,davic na lameli je 6 (XIV) d,o 7 (XVII).
Zunanji laIteraIni stebrič ima 2, pa tudi notranji la'teralni
stebrič ima dve bradavici. Spoj itveni tip je neizrazit.
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'Odebelelost diskov v bazaIni smeri je v profilu dobro
vidna; fvontalno pa .kažejo· dis\ki v bazaIni smeri proti sredini
kronske višine naraščanje, proti osn'ovi zobne krone p,a oženj e kronske širine.
O,meniti je tudi lateraIne prstke na zunanji strani melj aka, na bazalnem delu, in sicer v območju 9.-15. lamele,
ki pa ne dosegajo cele četrtine zobine višine normalnih diskov.
Po razsežnostih, po lameIni formuli in drugih tipičnih
znakih je ta melj ak, primerj an to,za.devno tudi številčno z
drugimi, navedenimi v slovstvu, nedvomno M. III. mand. siniste V to pop,olno mOIToJ'oško sOJglasj e pa udarj a disk.ordanca
proksimalnega tlačnega zna.ka, ki bi ga smeli pričakovati pri
M. II., nikakor pa ne v tak-em ·obsegu pri M. III. Prav isto
velj a za zadnj e proks:imalne, v di-stalni smeri verj etno zaradi
nekega tlaka bolj kot običaj no usločene lamele. Vsi ti znaki,
kot p·osledice pritis:ka, bi se dali tolmačiti za M. II. Vprašanje
pa je, kako velik bi bil ,poltem M. III.

Fragment levega mandibularnega M. III.
Tabla XI., sI. 20. in 21.

Nahaja se med eksponati v paleontoloških zbirkah, inv.
št. 1054, prej šnj asignatura jeK.
Ta fragment je iz istega ali bližnj-ega na.jdišča na Moravskem' kakor meljaka inv. št. 1052 (L) in inv. št. 1053
(Ma, Mb, Mc). Tozadevno veljajo zanj isti podatki ,kakor za
omenj ena melj aka.
Zob je ležal v stepski puhlici, ki šle lepi na raznih mestih, v razpokah, luknjicah itd., in v kateri .so se ugotovili
ostanki organskih snoiVi (bilke, korenin·e itd.), deloma tudi
p;razne cevke (lodtisi bil'k in koreninJ. Puhlica je 'mestoma
zasi.gana, toda' le v tan.kih plasteh: 'p,r-odukt stepske lklime.
Barva tega proksi1malnega fragmenta, ki ima še dob'ro
ohranjenih 11 la-mel je rjava. Tu in tam temnorjaste lise so
povzročene po železo,vem oksidu. BazaIni del jedo kronske
osnove okrušen. Tudi :ta je nekaj kraft načeta.
Fragment je u.krivljen navzven na levo. Večji ee,mentni
presledki so znotraj. Oglojina je nagnjena navznoter; stolpiči
zunanje stene so višji. Glede na te znake in velikost frag-
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menta ,Odll. fragmentove oglqjiIle, ki d,ovoli sklep Ila tobsežn1o
celotno žvekalnQ· ploskev, je to fragment levega malldibularnega M. III. Pripadal je ta kočnj ak precej velikemu mamutll.
LameIna formula !10x je llegotova. Ker manjka več
kot nadlpolovični distalni d-el molarj a, Ile navaj a,m v nj ej
domnevnega števila olgloj'enih lamel. Na fragmentu so dOlbro
vidne sledeče neko,mpletne ganei'nske figure: ob prelo'mu zoba je ,ostala še proksimalna
g,aneinska
stena zadnj edistalne
.
.
lamele; nat'9' .sled-~ v p'voksimaln:i smeri vedno ,ožje 3 nekompletne skleninaste figure in končno še ena komaj načeta larnela.
. Dolžina fragmenta je 134 mm.. Če jo primerjarmo z veliko'stno podobnimi zadnjiimi kOIICi drugih melj ako,v, bi se dalo sklepati, da bi cel,otna dolžina .zoba dosegla mogoče 260·
do 270 mm. Največja širina oglojine je na proksimalni ganeinski ploščici zadnje. lamele in meri 60 mm. Višina je
120 mm. Dolžinsko lameini kOIličnik 134 : 11 == 12.1 je mamutski. D-ebelina sklenine je 1.3 do 1.9 mm.
Naglojene so 4 in pOil ('p,roks. gan. stena) lamele, vidne
4 figure, kompletne ni nobene. Zdi pa se verj etno, da je s.kle11inasti ostane!k, ki se drži fragmenta na distalnem koncu,
ostallek diska, ki je i1mel že k01mpletn,o ganeinsko figuro.
Oblika načetih lamelnih figur je ozkotrakas.ta in mediana nagublana. Obliko žvekalne ploskve je mogoče, glede
Ila ostan-ek zo,b-a, le domnevati. Po analogij i bi se zdelo ver-'
jetno, da je' bila' podolgovata, oZlkotrakasta ter konkavn.a .
Sporjitveni tip je lat. an. med. lam.
Od strani gledani so diski v bazaI:ni smeri drdebeleli,
frontaIno pa v 'sredini z·obne krone razš,irj eni in bazaIno zopet zoženi; nj ih oblika en face je sodas.ta.
Celotno število bradavic ene rlamele se pri sedanj em
stallju z,oba ne da dognati. Zunanji stebrič ima dobro vidn'o
enol bradavioo (mo.goče ,tudi 2), prav tako samo eno, tudi notranji stebrič, ki pa ima precej lamelarno, ob/lik'o. Sledeče nenagloj ene larmele so delo,ma še pokrite b·odisi s cementom,
bodisi s puhlic-o in sigo'. Pri zadnjih praksimalnih so dobro
vidni prstki.
VdrtiIla proksimalnega talona spo'minj a na tlačni znak.
Tudi v tem p-rimeru nastaj a to,zadevno probilem, kakor p-ri
velikem lev'em M. III. (inv. št. 105B, Ma, Mb, Mc).
l

l
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Fragment desnega mandib'ularnega M. III.
Ta:bla XII., sl. 22. .in 23., ,tabla VII." st 13.

Nahaja se ta odlomek ·v 'paleontolo'ških zbirkah med
ekspo1lla:ti, inv. št. 1055, prej šnj asignatura je Ab,.
Darovatelj in naj d:išče sita razvidna iz kataloJgnega listka
stare muzejske mineraloško geološke k ar.tote:ke, št. 1153 (to
število nosi tudi fragment sam), in se glasi: »Aus dem
Bog s eha ner G e bir g im Ban a t. Dichter Kalkstein
mit Versteinerung. Bri gi d 0«. Glej tudi slonovski melj ak
z inv. št. 1049 (prejšnja 1152, stara signatura Aa).
Ob tem zobnem odlomku se nahajajo 'ostanki kalcij eve
sige, oz. kalcij evega prahu, zlepljenega s kalcijev,o sigo. Vmes
se je nahajal"košček živalske dlake temnorjave b,arve, ,okroglega prereza, za polovico tanjši k,ot člo·veš'ki las. Bela snov,
ki obdaja na nekaterih mestih dentin, ne reagira na reagens
za kalcij.
Meljakova barva je apnenčasto belkasta, tu in tam svetlosivo rj ava. Rj avkaste lise povzroča železov oksid. Kolikor
je oglojin'e, je kar dobtro ohranjena. Na prelomu sta vidna
deloIma dentin, deloma ganein zadnj e, v kolik'or še obstoj eče, dis:talne lam'ele. Zobna lwonska 'OS'llova in k!orenine se
vsled zasi,ganosti itd. ne vidijo,. Zaradi mno,gih prij emov in
prekladanj aje fragment m'očn,o ,ob,drgnj en in zglaj en; znak
starih laboratorij ski'h predmetov.
Fra:gmenti slonovski'h molarj ev 810 mnolgo teže do~,očljivi
kakor celi zobj e. S o erg e 1 (1912) je mnenj a, da se le v
red kih primerih da z golovostj o do,lo'čiti odlomiku mesto v
zobovju. Podobn,o je tudi pri tem fragmentu. Njegovi dis,ki
so nizki in glede na celotn:o oglojino ozki. Gledani od strani
divergirajo v bazaIni ~meri komaj vidno. Ta poj av je bolj
izrazit pri filogenetsko starej š,ih, pri.mitivnej ših slonih, pri
mlaj ših oblikah pa nastopa namesto take i.~razito, radiarne
razporedbe več ali manj vz,poiredna zgraj en,ost in razpo1reJenost lamel. Distalni del zoba manj,ka p9'polnoma, p,ro.ksimalni pa ne očituje prav nobenih tlačnih znakov. Tudi izrazita vb'oklost oglojine (sI. 13., fab'la VII.), čeprav le proksimalnega dela, d01kazuj e mandibularno pore,klo. Za M. III.
mand. dext. govori poz.nejša spojitev zunanjega, desneg~, lateralnega stolpiča z 'medianim, kaj ti ogloj ina tega stolpiča je
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v našem primeru š,e 'proJsto stoječa. Važna je tudi navzno1ter
viseča ,oglojina (sI. 13., tabla VII.); višina diskov (stol piči)
na zunanj i desni strani' frag,menta je višj a kakor na notranj i.
Nekateri taksonomič·ni znaki bi se dali uporabljati za dokazovanj e Imaksilarnega m'olarj a; je pa med nj imi več medseboj nih nasprotij. Poleg segmentnm intervalov spada med
diagnostične elemente tudi stranski prstek (digitel), interpoliran na no,tranji strani oglojine med 6. in 7. diskom. Ta
poj av ni v skladu z naziranj-em S ,o erg 1 a (1912), da imaj o
mandibularni meljaki običajno interpolirane lateraine digitele na zunanj istrani.
D'olžina fragmenta je 99 mm, višina 94 (VII) mm, širina
o,gloj ine je 79 (1, II) mm. Lameina formula j e ~ 8 x; število
manjkajočih di-stalnih lamel ni določljivo·. Proksimalni talon
je pokrit s cementom in zasigan. D. 1. k. j-e 99 : 11 == 9. Debelina sklenine je 1.7 d,o 2.2 mm. Oglojenih diskov je 8;
kompletnih figur pa 5 (vš'tevši distalno fragmentno) . Oblika
kompletnih skleninastih figur je ozko trakasta z nekoliko
dilatacij e na posameznih mestih; v·enčasta razširj enost ne
prihaja nikjer v nakodranost. Glede na razne olkoliš'čin'e bi
se dalo sklepati, da je bila oblika celotne ogloj ine podolgovata in široko trakasta. Njen proksimalni del se eli1psasto
zožuje. Spojitveni tip j-e lat. an. med. lam.
Na eni lameli so se ugotovile 4 bradavice; glede na tozadevno nej asnost VII. in VIII. figure pa te trditve ni posplošiti. Verj etno sestavlj a ,ogloj ino notranj ega in zunanj-ega lateralnega stebriča le po ena bradavica.

Neveljski mamut
Tabla XIII., sI. 24.

Rekonstruirani neveJjski Elephlus prŽ'mžg'enžus Blumb,.
(sI. 24., ta·bla XIII.) se nahaj a v paleontoJoški dvorani, prosto stoječ na Ipodiju. C'elotno okostje ima inv. št. 1056. Poleg
drugih manjkajočih ko'sti skeleta je naj'bolj vidno pomanjkanje lobanje. Pri odkopavanju najdišča, tedaj ko so bila
dela glede na končni re.zultat prezgodaj u,stavljena, še nismo
dospeli do nj e, čeprav je bila verj etnost, da JOI kmalu odkrijemo, zelo velika. Izkopavanja so bila od banske uprave med
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delom prekinjena, kasneje ukinjena in ne več ob-novljena
(K o s 193-9 b) .
Naj dišče tega slona .se je nahaj alo ob novi reguliranI
.strugi Nev 1 j ice pri valsi Nev 1 je, občina K afin i k ,
severovz,hodno, -od mesta Kam nik a (K o s 1939 c), in sicer
na kraju, kjer stoji levi opornik današnjega »M a fi 11 toveg amo s t u«.
Zaisipno gradivo fosilnih kostnih ostankov je bil glinasti
pesek temnosive ,barve z vmesnimi vodoravnimi, široko narazen ležečimi temnorjavimi progami poiljene humozne barske gline. To gradivo je bilo· pogoj za način fosilizacije. Vsi
v tej p,lals,ti najdeni predmeti so rjavi ali 'temnoIrjavi. Ta
mamutova plast je bila včlenjena v sled-ečo slojno zapovrstnost IV. profila neveljskeganajdiš.ča (K o s 1939 c) :
Plast A 45 cm (0.45 m)
" B 45 cm (0.9.0 m)
" C 35 cm (1.25m)

"

"
"
"
"
"
"

"
"

Humus.
Puhlica z organskimi ostanki.
Kremenov pesek z redkimi luskami
muskovita in Imalo gline.
Fi 4-8 cm (1.29-1.33 m) Prod in pesek ter kur išč a.
D 65 cm (1.94 m) Prod in pesek sive barve.
E 4 cm (1.98 m) Prod in pesek barvan z rj avim železovcem in ,manganom.
G 12 cm (2.10 m) Prod in pesek barvan zlimonitom.
D 2 == D 13 cm (2.23 m) Prod in 'pesek sive barve.
K 40 cm (2.63 m) Mam 11 t o v a pla s 1. V tej plasti
. je bilo malo gline, nič apnenca in
il o b- eni h bit umi nov.
L 15 cm (2.78 m) Močno poilj ena, temnorj ava, hum~zna barska glina. B rez bit 11 mIn o v.
M 42 cm (3.20,m) Glinasti pesek svetlejše sive barve
z vmesnimi, vodo,ravnimi, gostimi,
temnorj avimi progami. B rez b i tlI min o v.
N 65 cm (3.85 m) Peščena glina svetlosive barve b,rez
temnorjavih prog.
O 51 cm (4.36 m) Peščena glina z deb'elej šim peskom
kakor v plasti N.
Globlj eneprekopano, ker jej ašek zalila voda.

1 Radi
O.04m.

5

enosta1vnosti

upoštevam pri

nadaljnjem

seštevanju le
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Desni mandibularni M. II.
Oglojinski ostan-ek.
Tabla XIV., sI. 25. in 27.

Našel se ni in situ, pač pla zasut poleg mandibule neveljskega mamuta v neposredni bližini tistega mesta, kj er
je v njej zanj in za tudi izruvani desni M~ III. dolo,čena
zob·na j amica. Lahl~o bi bila !Q,b,a melj aka sedaj vstavlj ena
v spod'nj,o ,čeljustnic-ol. Ra.di razisko,vanj apa sta shranjena
izolirana, ker bi bila in situ na reko1nstruiranem mamutu
ita,k nevidljiva in za pro1u,čevanja tež,I~o ·dostio'p,na. Prej-šnj a
signatura desnega M. II. je Fa, linv. štev. 1056.
Ta ·ogloj.inski ostanek desnega mandib,ularnega M. II..
ima, vštevši splolščeni p,rolksimallni tailo1n, še 6 do'v,olj iz,raziitih~
če pa ll{poštevamo, na notranji 'strani zOlbnega ostanka' ob
p'ro1ksimalnem talonu se nahaj ajo.č,o malo' ganeinsk'o vij ugo,
prav za 'prav sedem longitudinalno, zapo,vrstnih, neko,mpletnih, deloma dv,o:jnih, več ali manj fragmentarnih, us.}o,čenih
(sinuoznih) skleninastih figurnih :ostan'kov. Navedena mala
ganeinska vij u'ga, ki je posledica tlaka sledečega M. III. in
bazalno, lateraine fuzij edistalne ganeinske stene talo,na ter
kak,ovos.tn,o is.to,take pro,kslimalne :stene plrvega zatalonsikega
diska, je uvršč,ena v notranj Ol vrstol petih, teko'm tega Iprocesa nastalih figurnih· fragmentov oglojenega 'ostanka. Kot
posledioo p~itiska sledečega melj a.ka je smatrati glede na
talo'n tudi p01ševno ra,zvrstitev .teh fragmentarnih dis:ko'v, o,dl101sn,0 nji1h ganei'nskrih figur, p,oseb'11o Old 1. do 3., ki tvoIrijo
s splJo,ščeno .sten'ol preostalega talona kOlt 450. Tretj a lamela
kaže na prvi pogled centralno anularno partij-o, z dvema
lateraln.o lamelarnima figurama. T:o, pa le nav~idezno. V
resnici sta to, le po m'ediani fuziji, vsled gloJbo,ke o'gloj enoIsti
b,azalnih delov z·obne krone, dve le s.lab,ot ločeni, teko,m tega
pro'cesa raztrga,ni ga,neinls,kri fi'gu,ri" in sicer tudi kOlt pOlsle-·
dica tlačn:ih p,oj a.vo,v glede na M. III. kaHJor tudi na cellotno
spremenj eno konfiguracij,o ganeins:kih figur. Mesto, naj več~
j ega pritiska je p-omaknj eno blolj na zunanj.o stran zoba.
Posledica tega pritiska se plozna tudi na skleninastih figurah oglojine k,olt delno- m'ediano: us}.očenje zadnjih pro1ksimalnih lamel v di.stalni smeri. P~oksimalni talo'n jevsled'
tega tlaka, kot povedano, močn,ol spl·o·ščen in razmaknj en
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smoro na vso p!roksimalno ~siteno zobn-ega ostanka, in to bodisi da je prv,otn,o- obstojal le kot lamela ali pa kot skupek
prstkov (digitelov) . Vise, po,seb,no pa zadnj e lam·ele so vsled
p~itiska M. III. več ali manj premaknj ene :in kažejo, omenj eno mediano delitev' figur. T'udi je na :o.otranji strani številčno več lamelnih figuTnih o:S'tan'k,ov kako·r na z:unanj i, kar
se tolmači' tako', da so bile zunanj e poloviee figur tistih
diskov, ki so bili mogo,če že v mediani fuziji, vsled pritiska
na zunanJo proksimalno :stran zo,ba, p10tisnj ene v distalni
smeri naprej in seveda tudi p~ej oglojene, nekatere sprednje tudi popolnoma izglojene, (kaklor zaostale na notranji
strani, ki jih jevsled tega več ostalo. V notranjo stran potisnj eni. fragmenti disll{o'v, 1. j. o!staniki njih olglo,j enil1 figur
so distalno vedn,o kirajši ter olb staja ,spred'nja le še ikot elipsast ostanek. Pred 'temi s:prednj ilmi skleninastimi figurami
pa je p,razna, gladka ploskev dentina, obroblj ena na zunanjih straneh o,d ca. 5-6 mm deb·ele stene cementa.
Pritiskajtoči

povzročal

v sle den erg ije
svoje rasti mehanične izp·reinemt>e brez
pojava pok ali rež, upognitev in tlač'enje
trd nih del Ol V celega proksimalnega ko,nca umil{aj oče
ga se M. II., kar do·bro vidim,o tudi na sIkoro kroglasto usločel1ih in .sploščenih ostankih diskov in k'orenin in sploh na
celi prokSlimalni .steni z'ob,nega fragmenta. POI S o erg 1 li
(1912) so taki in tak·o izraziti tlačni znaki, tak e r a z voj ne tendence, kar sem navajal že preje, mogoče
v glavnem le pri g e 'o 1 o š k ,o mIa j š i h s 1 o· nih s
t anj šim gan e i fi Ol fi, katerih melj aki p,redstavlj aj-o
bolj plastično, gradivo kOlt deb'elo skleninasti melj aki geološko in filelsko starejših slon'ov. Dolžina fragmenta na notranj i strani meri 83 mm, širina 62 (II) mm. Višina tega
oglojinskega ostan,ka je glede na neizrazite ~krons.ke kot
korenske ostanke nejasna. D'ebelina sklenine je 1.2-1.5 mm,
:na mnogih mestih nekaj več, kar pa je posledica nagnj enih
diskov in ~s.Ied tega Ipolš-evno ogloj en ganein. Invadiranih
lamel, it. j .. fra gmen,tolv je, kOlt plovedano sedem, akol štej emo v
longitudinali za:poivrstno od spredaj navzad posamezne, v
prečni smeri dv;ojne ali enotjne skleninaste figure. Kompletn,e -figure ni nobene. Oblika ganeinsk:ih figurnih ostankov je
5*

M. III. je

68

Kos Fran

trakasta Z delno lateralno. izbuhnjen.imi konc;i. O'blika žvekalne ploskv·e spominj a na neenakostraničen trikotnik z ne,l'avni,mi stranicami. Spoiitveni ti'p ni' dolo'čljiv, ,glede na
sledeči M. III. PH je lat. an. med. lam. V profilu ni mogoče
ugotoviiti v ba.zalni smeri kakršne kOlli odeibelitve diskov. Tudi fronta~no ni mlogoče ugotoryiti na fragmentu krone kakršne koli razširitve disko,~ v bazalni smeri. Koreninski fragment in 'prirastki pa se .zožujejo:. število pradavic ene lamele ali pa. katerega koli la'ieralnih steb.Ličev ni ugotoiVljivo.

Desni mandibularni M. III.
Tabla XIV., sI. 26. in 28.

Mesto v zbi:r~kah, .naJdišče, zasip·:p.o gradivo, barva zoba,
način fOlsi:lizacij eje ,kako,r pri M. II. ,d'ext. Ohranj enols:t tega
izoliiranega molarja je razmerom.a ~ob~a. Prejšnja signatura Fb, inv. št.' 1056.
.
Višina diskov je 135 (XI) mm, širina 72 (VI) ·mm. Dolžina celega zob'a je 272 mm, logIoj ine' same pa 114 mm. Lamelna formula:· x 25 x. Oglojenih lamel je 12, kompletnih
figur pa 7. Celega zoba d. 1. ·k. je 272: 27 == 10, oglojin·e
same 114: 12 == 9.5. Ganein je debel 1.9-2.3 mm. Oblika
oglojine je oblika hruške; precej široko 'ovalna in proksimaln,o zo~ena. Oblika kOffi;pletnih figur je ozko trakasta,
vsled pritiska močno vij ugasta ; centralna dilatacij a malenko'stna, festonizacij'a komaj vidna. Spojitv'eni tip je lat. an.
med. lam. Vendar napravljajo oglojine izoliranih bradavic
na p,rok.simalnem delu zoba vtis lamelarne razširj eno&ti, l{ar
kaže, da sta nagnj eni glavni, veliki reži zgoraj !proti mediani navpičnici in da prid,obiva}o vsled tega lateraIne figure
pri napreduj oči ogl'ojenosti na ,obsegu, medtem ko se centralna partij a ·oži. V profilu kaže zO.b v· bazaln.i smeri odebelele diske. Pa tudi frontaIno so diski v· bazaIni smeri razŠJr}en:i. številol bradavic na lameli je 6-7. Notranji lateFalni, l{akor tudi zunanji lateraIni stebrič kažeta vsak le po
eno bradavico.
Distalna korenina nosi 4 disk'e in ji manj ka vrll; Ikoreninski kanal je viden. Proksimalno ji sledi po večj em presledkll na zunanji strani zoba ne ravno močna izolirana korenina, ki ima tudi odlo·mljen vrh in d'obro viden kanal. Na
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notranji strani zoba pa je vzporedllo, s trO le še ostanek neizolirane korenillske stelle, kater'a se razteza proksimalno
v kOireninsl~o' steno, zo,b,ne krionske olsno!ve. Ta je od tod v
proksimalni smeri vedno širša in pi~av dobro vidna. Cement
in dentin sta močno izlužena.

Le'vi mandibula.rni M. II.
Ogloj:inski

o~tanek.

. Tabla XV., sI. 29.,

UVOdilO velj a za ta zobni fragment isto kakor za M. II.
dext. Zob je ollranj en in situ, m,andib·ula montirana na okostju (rekollstru'kcija). Signatura je Fc, inv. Štt. 1056.
Pod'obno, kalk:or sem omenj al pIi desnem M. II., SlO tUldi
pri levem M. II. tlačni poj avi do·bro vidni in so p,ustili na
lIjem svoj e značilne sled'ov'e. Tudi glede na figuraIne fuzij e,
globoko ogloj enost· in izrabIj enost zoiba velj a isto'.
Dolžina tega oglojinsk'ega os.tan'ka meri Ila llotranji stralIi 82 mm. Širina je ,68 (III) mm. Debelina sklenine je 1.3 do
1.9 mm; poševno nagloj eni ga:ne:in po možnosti ni upo,števan.
Način štetja lamelnih oglojinskih figurnih ostan,k,ov se je vršil
p,odobno kot pri M. II. dext. V tem primeru ima ostanek og10'jine še 5 odnosnol 6 lamelnih figurnih ostankov. Kompletna
ni nobena figura. Trakasta oblika ganeinskih figurnih ostanI{QV ne kaže nil{uke nakodranosti. Ploskev oglojine bi se dala rekonstruirati v.trikotno obliko'. S'pojitveni tip' je dOlločen
po sledeče~ M. III.

Levi ma,ndib,ularni M. III.
Tabla XV., sI. 30.

Meljak je ohranj·ell in situ. Mandib,ula je montirana na
rekonstruiranem okostju. Z,ob ima signaturo Fd, inv. št. 1056.
Dolžina 'oglojine 134 mm je merjena od navpično sploščenega distalnega talona. do proksimalnega k,onca skoro vodoravno splo:ščenih, longitudinaln'o reliefn'o izstopajočih in
distalno uslolčenih ganeillskih vailJev (s:escev) dvanaj ste,
zadnje, na oglojini deloma na-čete lamele. Najširšii ganeinsl{i
figuri šestega in sedmega diska ,merita 73 mm. Oblika oglojine je hruškasta, distalno širša. Med dvanajstimi naglo1je-
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nimi diski so samo 4 kompletne, deloma t01rtuozne skleninaste figure. Njih Olbli\ka je ,ozko trakasta, centralna dilatacija
opazljiva ter festonizacija ne·katerih precej močna. Figure
distalnega talo'na in sledečih dveh lamel so mediano odnosno lateralno fuzioniran'e, kot po,sledica globlj e ogloj enosti
in tlaka. Deb'elina ganeina je 1.5-2.6 mm. število bradavic
ene lamele je 5-6; zunanji in notranji lateraIni stebrič no>sita vsak le po eno. Lameina fo'rmula je x12 ... Oglojinski
d. 1. k. je 134 : 13 == 10.3. Spojitveni tip joe lat. an. med. lam.
Pripomniti pa je treba, da kaže}o ogloj:inske figure lateralnih stebričev proksimalno od osme lamele pri večji ogloj enosti lamelarni značaj. To se da razlagati, kot smo videli ž·e
v več primerih, z določen'o nagllj enostj o velikih rež proti
Ila·~pični središčn:ici zoba. Prav ta ·poj av sem 11gotovil tudi
Ila M. III. dext. tega ,slolna. Da vzbuj aj o te slike f ilo g e netske reminiscenc'e, je razumljivo,. Notranji IateraIni in mediani stebrič osme lamele sta spojena, zunanji
laiteraIni, močno, larmelarni pla je še izoliran, katr je, kOlt več
krat omenjeno, posledica globlj e zunanj e glavne reže in višine zun.anj ega lateralnega, stebriča.

Okli.
Tabla. XV., s·1. 31. iln talbla XVI., sI. 32

Pri izkopavanj'uneveljskega mamuta se je s preceJsnjim trudom in upo1rab,o raznega materiala posrečilo dvigniti nj egovo desno oklo v glavnem nepo:kvar}eno in v p 0po,lno·ma ohranj eni spirali. Prav takega nam
prikazuj eta tudi našli sliki, seveda že zavarovanega z železnimi okovi. Njegova dolžina v celotni spirali je 270 cm, p'remer na naj deb1elej šem .ko·ncu pa ca. 16 om in ima skoro
elipsast prerez. Zavitost tega vitkega zoba je izrazita. Zavito
je ,okI,o naj prej navzdol, navzgor, navzven in potem v distalni po~o,vici navzno1ter. Apeks nima ganeinskih losltank,ov in
je nekoJilko o,krušen. Pozna p,a se še, ,da je bil ogloj en, in
sicer enoplosko na s:p'odnji strani.
Levega okla smo našli samo proksimalni del, ki je dolg
96 cm. Premer naj deb,elej šega dela je približno 'enak desnemu. Prerez jev glavnem elipsast. Ker pa je fragment tega
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olkla na p'roksimalnem koncu na straneh okrušen, napravlj aglede -na 'prerez vtis ·nekoliko· splo-ščene, neenakomerne
eli1pse.

Spodnja

čeljustnica

(mandibula)

Tabila XVII., sI. 33. iln Italbla XVIII., sI. 34.

Posebni, različni življ en}s1ci :pogoj i glede na bioto,p in
geografsko razp'~ostTatIljen081t mamu:t,ov ISOI vp,livali v sklopu drugih morf,oloških in anatomskih !izprememb med drug-im spreminjajo-če kakor ·na z,obo,vje tako tudi na mandibule teh slonov. Glede na to .splošno .naziranj e, pa tudi na
p·oseb-no, P oh 1 i -g o' v o (II, 1891) in sv,oj e lastno, je S o·e r gel (1912) lopusti:l .piri svo'j:ih p,ro!u-čev'anjih ,sp'odnj:ih č-e
lj ustnic pleistocenih slon6v merj enj a, kakrš~na je P o' h lig
pri ena/kih razisko1vanjlih d'osledno izpelj al. To, pa zaradi
tega, ker t a ·k eme rep o nje g o vem n ·e mor ejo
izraziti specifičnih razli:k različnih vrst
ravno vsled velike variabilnosti in pomembnosti velikostnih nihanj - mandibul-.~
Njegovemu naziranju sem se z malo izjeme pridružil tudi
Jaz.
Ma.ndib·ula ima signatu'l~o F (in.v. št. 105-6); nj eno, števillO 78 p,ove le -mestol naj·d1b-e v narisani »mreži« neveljskega paleolitsl{ega naj dišča (K o os, 19'39 c) odn. našega mamuta. Obojestransko ilm.a. v funkciji in ohranjena M. II. in
M. III. Kakor sem navaj al pri opisu melj akov, sta oba M. II.
že izgloj ena, M. III. pa nagloj ena šele v prvi distalni polovici. Desna M. II. in M. III. sta .sh'ranj e:na izo,lirana in sta
v -mandibuli njuni alveoli prazni. Zgornja stena. desne M. II.
alveo,le jev celotnem lobsegu lodkrhnj ena, levi M. II. jamici
p·a manj.ka zgornja distalna. stena. Vzlic temu j'e ta M. II.
še trdn-o zasidran. Notranj alateralna stena alveole desnega
M. III. je sicer oldlomlj ena, nj eni deli 'pa so ohranj eni pri
mandibuli.
Obradek te spo-dnj e čelj llstniee je elipsasto, zo:žen ter
obel, ker je ,čelj ustnično telo na zunanji strani izbo:klo. Rostralni nastavek ni veli1k in ima odkrhnj en' vrh. Diastem je
močno nagnj en nazaj. Zdolaj širši s.imfizialni žleb se navzgor zOlžuj e. Ker le zgornj a stena desne M. II. alveole v
celem obsegu odkrhnj ena, se je merila širina simfizialne
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reže med alveolama na notranji strani precej Illze, nekal{o
v višini zgornj-ega roba· desne M. II. .jamice. Na tem mestu
je njena širina do 7.2 cm. Foramina mentalia leže blizu (ca.
3-4 cm) dias.tomovega rob'a; .kanal na desni zunanj i s,trani
ima en' lizrho,d; n~ ilo,tranji, š'e b,liže diastomoIvega roba pa
je eden; na levi strani sta zunaj dva Izhoda, znotraj pa edelI.
Od zgoraj gledana j'e mandibula skoro elipsaste oblike. Gledana v profilu, tvorita ramus horizontalis in ramus as.cendens kot, ki je večji od pravega. FrontaIno se na mandibuli
dobro opazi kOllvergenca obeh dvigajočih se spodnječeljust
Iličnih ·vej. POlpolnoma manjkata na obeh straneh processus
coronoideus in condylus mandibulae. Odkrhnj ena sta p,opol1Ioma in tudi nj unih ostankov nismo našli. Kolikor j-e ostala
med nekdanj im p'roc. coronoideus in con·d. mand. cela zgornj a zadnj a partij a' dvigaj oče se mandibl1larne vej e (ram.
asc.), je skoro ostroroba. Horizontalne zunanje stranske partij e mandibularnega telesa so tudi v kavdaini smeri izbokle.
Dvigajoči se zunanji strani vej pa sta deloma ploščati, deloma vbokli, izbokli pa na tistem zunanjem delu dvigajoč'e
se vej e, kj er je na nasp]}otni n,otranj i strani vhod v mandibularni kanalI in tega nadalj nji potek v rostraJno bazaini
smeri.
Mand:ibula je :zavarovana z železnimi vezmi itd., katerih pri fotografiranju iz ohranitvenih razlogov ni kazalo o,dstranj evati, ki pa se na nj eni sli'ki dob,ro ločijo od k01stnih
delov.
t

Zusammenfassung
Pleistozane Pro'bos.cidier des N aturwisse·ns.chaft'liche'n
Museum,s in Laibach
Die Resultate der b:isherigen Fo~schungell der p,alaeolitischen Fundstelle und ihrer nachsten Umgebung in Nev1 j e b·ei Ste in (Kamnik) und des dOlrt in den Jahren 1938
und 1940 wiihrend 'deT Regulierungsarbreirten des Nev 1 j icab a c h es gesammelten, im Naturwi,ssenschaftlichen Museum
und im Mineralogischen Institut der Universitat in L a i
b a c h wissenschaftlich bearbeiteten Materials, wurden
teilweise schon veroffentlicht (K o s 1939 a, b, c, 1941;
Nik iti n 1942; Bud n a r - Lip o gIa v šek 1944).
0:-
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Nur das Mammu;t (Elephals pržmigenius Bluimen·bach),
welches -im Fruhj ahre 1938 wahrend der Erschliessung. der
pal·ae,olithdscllen Fr'eilandstatio,n in Nev1 j 'e und s.pater, im ,Jahre 1941 rekonstru:iert und unter die
Expo,nate uns.erer palaeonto logischen.Sam,mlungen eingereih1t
so viel Aufsehen erregte, wurde bis jetzt ·noch nicht eingeh'ellder bearbeitet und besprochen, 'ausgenommen naturlich
die Studien, welclle zur Rekonstru1ktion seines Skelettes
diellten. Diese, me.is.ten's durch den Literaturmangel v'erursac'h,te VeLspatun,g wJII ich .in di€,ser ·Ab:han,dlung, siOweit es
mir m6gl:ich ist, docll:in einem breiteren Arb'eitsrahmen,
einll0len.
Unter d·en Exponaten und dem maga,zinierten fossilen
Material der palaeontologisch·en Sammlung uns.eres. MlIseums befande·n sich neben de.n nevljeschen. Mammutskeletteilen aluch viele a.n,dere interessante Reste ausgesto,rbener
Pro b o s c idi e r aus gal" versclliedenen' Fundo'rten, die
wahrend des ii'ber hu·nder:tjahrirg.en Bestehens diesel" Anstait
von verschiedenen Sammlern lInd Mazenen zusammengebracht "vorden "varen. Darunter sind am interessa'ntesten die
Molaren der letzteren Gruppe. Da auch dies-es Material bis
j etzt un·bearbeitert un·d fur die Wissen!Schaft Itot lag, ha1be
ich mich entschlossen, es SUlmt dem nevlj eschen gleichzeitig
zu bea.rbe:iten, un,d ~war .zunaehst die Zah:q.e und Zallnreste
pleistozaner Ele1p'haht.en und spater auch die
Mas tod o n ten z a h n e.
Man kann es nicht 'behaupten, daB nur die Zahne f.ossilel" P 1" ,o b 10 S ci die 1" . fur die ,de.skriptive, vergleichend
morphologische, systematische, ekologisch ethologische, ethologisch morphologische und phylogenetische Diagnosen, EntWlicklungstendenzen, Explikationen und. Ableitungen allein
maBgebend sind" Doch sind sie in ,diesel" Beziehung unter
den fossilen Elephantenreste'n sehr bedeutend und in maneher Hinsicht in der oben erwahnten. Forschungsrichtu·ng
entseheidend.
Aus dies.em Grunde habe ich, um den in der Literatur
sich wiederholend·en, zahle·nmaBig nul" graduell v'erschiedenen Knochenaufzalllungen auszuweichen, auch das Aus-messell, Aufzahlen und Besehreiben ·der Knochenreste des
n'evlj esehen Mammuts, mi,t Ausnahme der Mandribel, unterl
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lassen, wohI ab,er, wie gesagt, den in unser'em Museum sich
befindlichen Pl'o,bolscidierziihnen 'meine ' Aufmerksamkeit
zugewend,et, Ieh hab·e es vers,uchit, in d:iesecr Arbeit, .nicht nur
der deslkrip,tiv Iffiorpho'loJgischen Arb'eitswei:se, son(dern, soweit es aus verschieden·en 'Bedingungen und Grlinden moglich war, auch den iQ·ben erwahnten explikativen,' allgemeln
biologischen Arbeitsrichitungen zu folgen.
. Die angefiihrten Fun'do~te sind den alten und neueren
Museumsinventa.ren, hiesigen Mus:eal-,Zeitschriften und Verzeichnissen ·der Musealgeschenke entn,~)mm'en. Die Angaben
dieser Arlt fiir das Mam m u t von Nev 1 j e sind' genau,
zuverlaBig und ofters p'ubliziert wo,r,den (K o s 1939 a, b, c).
Die 'm!ineralolgis,c'h p,etrograph:ischen Analysen ,des in
ve~schiedenen Lochern, Spalten, Ritzen us,w. der Molaren
allhaftenden Materials wurden im Mineralogis.chen Instiftut
deT Univelrsi,tat von P. J. ž'urlga durchgefiihrt.
Bei den Untersuchungen hab,e ich mich der W ii st',
Po h 1 i g' und S'o erg e l'scllen Forschungsweise, Terminologie, der MeBmetho'de un.d den Beze:ichnungen (M. M. 3,
M. M. 2., M. M. 1. lIn? M. I., M. II., M. III.) angeschlo'Ss.en.

Elephas antiquus Falconer
Re·chter mandibularer M. II.
Tafel I., Fig. 1. und 2.

Invnum. des isolierten Zahnes i:st 1046. Signatur C.
Fundolrt: The i s s , U n g a r n. Abla,gerun,g sgestei'n : mIkrosko1pisch kle.ine Gesteinskornchen durch organische Substallzen gefarbt. Der Zahn lag langere Zeit im Fluss- oder
Morastslchlamme.
Zahnkrone ,gut erhaJten, Wurzeln fehlen.' Hohe 151
(XIII) mm. Ganze Zahnlange 230 mm. Kauflachenlange
180 mm. Kauflachenbre:ite 65 (V) mm. Form der Kauflache
(P ,o h l:i g s Abrasio<nsplane) sch:mal, bandformig. Nur
schwache zentrale Dilatatio,n derk,ompletten Schmelzfiguren, Ganein stark festo'n:iert. Schmelzstarke 2.5 bis 3 mm.
Invadierte Lamellen dreizehn, eingerechnet das Fragment
des· distalen Talons. Nur sechs komplette Lamellenfiguren.
Mediane Fusio'n zwischen distalem Talon und p,roximal fol-
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gender LamelIe vorhanden. Mammillenzahl der LamelIe
.sechs: zwei (eine kleine) ·des inneren, . drei, des mitt'1eren,
und ·eine des ausseren Pfe.iJers., Lamellenfo·rmel des ganzen
Za/h'nes: .! 14 x; der A'bras:iron:splane ,!.12 ... L. L. Q. (LangeLamellen-Quotient) des ganzen Zahnes: 230: 16 == 14; der
Abrasio'nsflaehe 180: 13 ,== 13.~. Verschmelzungstyp lat. an.
med. lam. (lateral annular median lamelar) . Dickenzunahme (Zahn im P~ofil) d'er Schmelzbiichsen basalwarts
schwach; geringe Breitenzunahme (Zahn fDontal) nur in der
Mitte der Krone. Pressionseffekte am distalen und proximalen Ende sichtbar.

Elephas trogontherii Pohlig
Linker maxillarer M. III. '
Tafel II., Fig. 3.; Tafel III., Filg. 4. un,d 5.

Inwnum. 1047. MolaT samt einem Teile der mittleren
palatino maxilIaren Partie und Wan'dungsfragmenten der
StoBzahnealveolen haben Signatur Ea, Eb, Ec. Fundort:
1,' h e i s sar m b, e i Ada, Z 'e n tile r The i s s d ist r i k t.
In den Zahnritzen un,d Spalten etc. L6B- loder FluBschlammreste. Gesteinsk6rnchen ca. 0.1 mm dick, teiIs, abgesohliffen. Pflanzenfasern vo'rhanden, doeh l{ein'e Tierreste.
lOb das analysierte Absatzgestein primaren oder s,ekundaren
Ursprunges ist, kann man nicht entscheiden. Zahnfarb'e
dunkelbraun.
Der Zahn steht in situ oder auch isoliert zur Verfiigung.
Durchmes·ser der StoBzahnalveolen, 180 mm. Ausgenommen
Wurzeln und distalem Talon ist dieser M. III. gut erhaIten.
Form der ko,nvexen Abrrasio,nsplane birnf6rmig. Form der
kompletten SchmeIzfiguren breit ba.ndf6rmig, keine ausgesprochene T·endenz nach zentral ,angularer Dilatation,
schwach festoniert. Schmelzstarke 2.5 bis 3 mm. Invadierte
Lamellen zw6If. DistaIer Talon und erste folgende LamelIc
in median'er Fusion. Sechs kom'p,Iette Lamellen. Verschmelzungstyp mcht ausgespro,chen lat. an. med. lam. Lamellenformel ~ 16 x. L. L. Q. des ganzen Zahnes 227 : 18 == 12.6, nlIr
der Abrasio,nsplane 182 : 12 == 15. ZahI der Mammillen einer
LamelIe nur vier; AuB'enpfeiler eine Mamrnille, Innenpfeiler
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einc, Mittelpfeiler zwei. Keine DickenzuIlahme der Schmelzbiichsen b.as.alwarts und im Profil. Frontal· in der Hohe der
Ka·uflaclle die groBte Breite der Disken. Proximales MolareneIlde zeigt keine Pressionsersche.inungen.

Elephas primigenius ,Blumenbach
Linker maxillare:r M. II.
Tafe;l IV-., Fi/g. 6. und 7.

ZahIl isoliert. Invrium. 1048. Signatur G,. Fundort:
S c har·k abe i Pra g. Das in den Ritzen und Spalten des
Zahnes klebende Material ist mit sandigen und staubigen
Teilehen orgal?-ischen und ,aIlorga~is.che~ Ursprunges verunrei.nigter Kalksinter. Die Farbe des Molaren hau'ptsachlich
graubraun, an Stellen des abgeschabten ZemeIltes helIgelb.
Die iibrig gebliebenen., no,ch ·erhaltenen Wurzeln typisch
fur einen Maxillenmolar. Zahnkrone tief bis in die Nahe der
Wurzeln abradiert. Pressionseffekte distal urtd proximal gut
siclltbar. Hohe' 101 (IX) mm. Breite 84 (VII) mm. Lange
165 mm. Konvexe Kauflachenformeli langlich, fast viereckig.
F,orm der komp.Ietten Schm·elzfigur schmalbandig, nUT an
einigen Lamellen schwache mediane angulare Dilatation
b'emerkbar. Schmelzstarke 1.9 bis 2.7 mm: Invadierte Lamellen zwolf. Komplette Figuren sechs. Wegen der tiefen Abradierung des Zahnes 'ist die' Zahl der Mammillen einer
La-melje nicht mehr fe:ststelJbar. La.mellenfo'rmel .! 12 x.
L. L. Q. 165 : 12 == 13.7. Verschmelzungstypus wegen zu tiefer
.Lt\b-ra!sion nicht meh,r feststelIbar; . So,weit die Disken im
Profil noch sichtba.r, zeigen sie basalwarts· keine Dickenzunahme und frontal b'efr~chtet keine Erweiterung.

Rechter mandibularer M. I.
Tafel V., Fig. 8. und 9.

Invnum. des isolierten Zahnes 1049. Signatur Aa. Fund~
olrt: »Bog.schaner Gebiarg im Banat«. Dem Zahn
n'och anhaftendes Material: Ka.lz~'tteilchen, verbunden mit
Kalksinter; dazwisch·en Teilchen heller und dunkelbrauner
Tierhaare. Zahnfarb,e hellgraubraun, dazwischen braun~
Flecke (Eiseno,xid).
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Die Zahnkrone gut erhalten. Zwischen 3. und 4. LamelIe
ein Zahnbruchzcichen. Wurz'eln nur teilweise vorhanden.
Hohe 72 (XII) mm-. Breite 47 (VII, VIII) mm. Lange 127 mm.
F10rm der l{onkaven Abra:sionsplane b1reitbandig, Endell orva!.
Vierzehn invadierte Lamellen, acht kom'plette Lam'ellellfiglIren. Distal~r Talon in schwacher Medianfusion mit proximal folgender Lamelle. lYIammillenzahl der LamelIe : Medianpfei1ler zwei, Intern:-, Externpfeiler je ein:e. Baln,dformige
Form der komlpletten Schmelzfiguren, einige zeigell mediane
angulare Dilatatiol). Schm~lzsta_rke 1.3 m~. Lamellenformel
x 12 x. L. L. Q. 127: 14 ==, 9.1. V_ersch.~elzungstyp lat. an.
med. lam. Dickenzunah'me der. S.chmelzbiic~sen (Profil)
basalwarts gut sichtbar, Breitenzunahme (frontal) in 'erwahnter Richtung bis Zllr Mitte der Kvone vor~an9-en.

Fragment· des linken mandibularen M. I.
Tafel VI., Fig. 10. und 11.; Tafel VII., Fig. 12.

Invnum. des isolierten Zahnes ist 1050. Signatur B.' Fundort nirgen'ds angegeben; erwiihnt i,s! nur der Gescllenkgeber
(Herr Mol ine). In ZallnspaJten und Ritz'en Kalziu,mstaub
und Kalksinteer aufs engste mit Denltill und Zement verbunden. Zahnfarbe hellgraub;raun, ah und zu rostbraun.
Lange des Fragments 59 mm. Breite 48 (IV) m'm. Hohe
95 (V) mm. Kauflache~form trapezoid. Sechs invadierte Lamellen. Keine komplette Schmelzfigur. Mamm.illenzahl vier,
Lateralpfeiler unb'estimmbar; Medianpfeiler der secllsten
LamelIe hat zwei Mamrnillen. Lamellenformel !.5~. L. L. Q.
59 : 6 == 9.83. Schmelzstarke i 'bis 1.5 mm. Verschmelzullgstyp in Bezug auf die vorhandene Abrasions plan,e von indifferentem Karakter. Dickenzunahme der Disken in basaler
Richtung (Zahnprofil) si'ch1tbar. Breitenzunahme (frontal)
Ullr bis zur Mitte der Zahnkrone.
1

Linker maxillarer 1\1. II.
Tafel VIII., Fig. 14. und 15.

Isoliert vorhanden. Invnllm.l051. Signatur I. Fundort:
The i s s f 1 u .B bet t b e iMo, Il oly. Analyse des am Zahne
haftend'en Materials ergaib: Gesteinsteilchen von ca. 0.1 mm
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GroBe. Es iiberwiegell teils abgescll1iff.ene und von organischell Substanzen dunrkelbraun gefarbte Q'uarzkOrnchen.. Zwe.i
stark kontrastierende ,Zahnfarben vorlland'en: Schmelz sehr
d.unkel graubraun, fast s,chwarz, Zement braun, Dentin etwas
dunkelbraun.
Gesamte Zahnlange 159mm; die Kauflache nur 127 mm
lang. Bre.ite 70 (V) mm. Hohe 157 (XII) mm. Form der Kauflache birnformig; auf unserer ·Figur 15, Taf. VIII. ist das
Ilicht gut ersichtlich. Invadie.rte Lamellen nur 13. Mediane
F,usion zw.ischen distalem Talon und' erster 'proximal f.oIgenrl'er Lamelie v01rhanden. Sieben komplette Lameliarfiguren;
ihre Fomn schmalbandilg, schwach fe:sf.oniert, distal wegen
Press-ion des M. I. stark 'verkru\mmt. Proximaler Talon hat
wegen Pression des M. III. mehrere unregelm'aBig verlaufende, nicht geordnete DIigitelien. Mammillenzahl der Lamelle sechs bis, acht. ·Lateralpfeiler nur je eine Mammille.
Schmelz,dicke 2 bis 2.3 mm. Lammellenformel .! 15 x. L. L. Q.
des ganzen Zahnes 153 : 17 == 9; der Abrasio,nsplane 127 : 13
== 9.7. Ve~schmelzungs:typ lat. an. med. lam. Dickenzunahme
d'er Disken b'asalwarts (Proflil) sehr gering. Fro,ntal z-eigen
die Lamellen basalwarts keine Bre:itenzunahme. Ausgenommen die f.ehlend'en Wurzeln ist der Zahn verhaltnilsmaBig
gut erhalf.en.

Linker
T~f.el

maxill~rer

M. II.

IX., Fig. 16. und 17.

Isoliert vorhanden. Invnlim.1052., Signatur L. Fund'ort:
Mah ren; so'nst nichts naheres. Molar belegt mit im Kalksinter eingeschlo,ssenen Qua:rZ1teilchen .und Kalzitkornchen, die
f.eils abgeschliffen, teils n'och scharfkantig sind. Auch Spuren
organischer Substanzen und .BioUt- und Chloritschup,p,en
sind eingesintert. Farbe des Molaren teils hellbraun, teils
braun, dunklere Flecke sind vom Eisenoxid verursa,cht.
Eigentiimliche Kriimmung, il:icht nor'male Abradierung
der Kauflache, besondere Beschaffenheit der Lamellenpfeiler,
Fo,rm der inneren und .auBer.en Zahnwqnd, diS1tale und pro~
ximale .Pressionserscheinungen verle\ihen diesem Zahne ein
auB,erordentliches, nicht no,rmales A,ussehen. Larnellenform~l
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P~oximaJer

Talon ~erscholblen und in einzelne Digitellen aufgelost. Bine Besonderheit ,dieser KaufIache ist auch
die zwischen die dritte und vierte Lamelie eingesch,obene
Halfte einer kahIen und losen Ga.neinplatte. Zah'nlange
149 mm. BreiJe 72.5 (V, VI, VII) mm. Hoh'e 104 (XII) mm.
Schmelzstarke 1.5 bis 2.4 mm. L. L. Q. (nlicht bedingungslos)
149 : 16 == 9.3. Alle Disken invadiert. Komplette Lamellenfiguren acht. Fo'rrn derkom·p.Ietten Schmelzfiguren, insoweit
sie nicht von Rressiofnen verkriimmt si'nd, s.ch'malbiindig,
nicht wesentlich festoniert. Form d'er Kaufla.che ware langlich oval, birnformig, vorne fast eckig, do'ch wegen Pression
des M. III. proximal deformiert. Verschmelzungstyp nicht
feststelibar. Figuren der Lamellen hinter dem distalen Talon,
entstanden wegen basaler Fusion, zeigen zwar Typus lat. lam.
med. an., d·ochkommen sie wegen ihrer Entstehungsw'eise
diesbeziiglich niicht in Betracht. Im Profil 'zeigen Dis.ken
basalwarts keine Dickenzunahme. Frontal beobachtet z'eigen
die Schmelzbiichsen basalwarts eine Breitenzunahme. Mammillenzahl ist· fiir ·keinen Lamellenpfeiler festlstellbar. Der
Zahn miiBig gut erhalten.
.

-

Linke'r mandibularer M. III.
Tafel
Invnu~. 1053.

x.,

Filg. 18. und 19.

Der groBte Mammutzahn unserer palaeolltologi~chen Sammlungen. Isoliert, in drei Teile zerbrochen.
Einzelne Teile signiert als Ma, Mb, Mc. Fundort: M ii h ren.
Aus LoB ausgegraben. Farbe heIlbraun und braun.
Im groBen und .ganzen ist dieser ~reite:ilige, an vielen
Stellen aus.gelaugte, distal mechanisch beschadigte Zahn verhaltnismaBig nicht schlecht erhalten. Distale Wurzeln nur
teilweise vorhanden. Lamellenformel x 26 x. Lange 333 mm.
Breite 80 (XI, XII) mm. Hohe 149 (XIII, XIV) mm. L. L. Q.
333 : 28 == 11.89. Kauflache hat langliche, ban~formige Fo'rm~
insoweit sie nicht deformiert ist. Distaler Teil der Ab/rasionsplane erscheint star~ ~usammengedriickt. Invadierte Lamellen 19. Zehn komple.tte, z:iemlich. gut sichtbare Lamellenfiguren, mit einer,. sagen wir, .schlecht erhaltenen sogar elf.
Form der komplet/ten Schmelzfiguren schmalbiindig, in' de.r
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Mitte ab - u'nd zu fest'olliert. Schmelzstarke' 1.8 bis 2.5 mm,
Mammillenzahl der Lamelie sechs -(XIV) oder sieben (XVII).
Der Externpfeiler wie auch d'er Intern·pfeiler hat je zwei
Mammillen. Verschmelzungstyp nicht feststelibar. Dickenzunah1me der Disken basalwarts und im Profil gut sichtba.r.
Frontal betrachtet nehmeri die Schmelzbiichsen basalwarts
nur bis zur Mitte der Krone an Breite zu·, tiefer unten werden
sie wieder enger. An der AuBenmolarseite, ·basal im Umfange
der neunten bis fiinfzehnten Lamelie sind laterale, nicht ein
Viertel ·Kronenhohe erreichende Digitelien vorhanden.

.Fragm,ent .des

.link~n

mandib'ularen M. III.

Tafel XI., Fig. 20. ulil,d 21.

Isoliert. Invnum. 1054. Signatur K. Auch dieses Zahnbruch,stiick stammt aus Mah ren', wahrscheinlich allS demselben oder nah'em Fundorte wie Inv'nummern. 1052 (L) und
1053 (Ma, Mb, Mc). Auch dieser Zahu lag :im SteppenloB und
ist braun gefarbt; einzelne dunkelbraune Flecke stammen
vom Eisenoxid.
Bas-aler Zahnteil ist bis zur Zahnkronenbasis voltkommen
abgebTo.chen. Das Fragmentbesitzt elf gut erhaltene Lamellen. Lamellenf10rmel ~ 10 x. Fragmen tlange 134 mm. Die
gr6Bte Schmelzfigurbreite der letzten groBten proximal erllaltenen Lamelie 60 mm. Hohe 120 mm. Schmelzstarke 1.3
bis 1.9 mm. L. L. Q. des ~ragmentes 134 : 11 == 12.1. Invadiert
sind vier und eine halb·e Lamelie ; keine komplette Ganeinfigur "\"orhanden. Die :invadierten Lamellen zeigen schmalbandi:ge, median ,kaum sichtbar festo1nierte Schmelzfi'guren.
Nach Analogie k6nnte man fur den ganzen Zahn eine langliche, fast sch'malbandige, konka.ve Kauflacllenform ver111uten. Ver:schmelzungstyp lat. an. Imed.lam. Dickenzunahm'e
der, Schmelzbiichsen (Profil, basalwarts) v'orhanden. Frontal
die Disken in der H6henmitte der Zahnkrone am breitesten
(FaBform). Gesammte Mammillenzahl der Lamelie nicht
feststelibar. Externpfeiler eine gut sichtbare Mammille (vielleicht auch zwei'?). Internlpfeiler nur eine Mamrnille, ihre
Schmelzfigur ziemlich lamellar. Folgende, nicht invadierte
Disken teils noch mit Zement, LoB lInd Kalksinter bedec]{t.
1
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Fragment des re:chten mandibularen M. III.
Taf~l

XII., Fig. 22. ull,d 23.; 'I'afel VII., Fig.. 13.

Isoliert. Invnum. 1055.· Signatur Ab. Fundort: »B 10 gS eha ner Ge bir ge i m Ban a t«. Am Zallnbruehstiieke
kleben Kalksinter und Kalziumstaub. Dazwisehen fand man
in einem Pralparate eiIi Stiiekehen Tierhaar v-on rundem
Quersehn.itt und dunkelbrauner Farbe. Molarenfarbe weiBlieh, ab und zu hellbraun ~it braunliehen Fle~ken (Eiseno,xid). Kallflaehe ist gut -erhalten. Zahllkronenbasis und Wurzelreste wegen Versinterung des Fragments nieht siehtbar.
Fragmentlange 99 mm, Hoh-e 94 (VII) mm, Breite der
Kauflaehe 79 (1, II) m;m. Lamellenformel ~ 8 x. Za-hI der
di,stalen Lamellen nieht feststelIbar. Proximaler Talton mit
Zement bedeekt und vers:intert. L. L. Q. des Bruehs.tiiekes
'99 : 11 == 9. Sehmelzstarke 1.7 bis 2.2 mm. Invadierte Disken
.neht, komplette Lam.ellenfiguren fiillf (eingereehnet die fragmentare distale Figur). F,orm d-er ko,mpletten Sehmelzfiguren
schmailb,andig miJt einilgen wenig dila.tierten Ste~len. In Bezug
,auf bestimmte Umstande konnte man vermuten, daB die
Form der Kauflae-he langlieh und brreitba,ndig war. Versehmelzungs:typ lat. an. med. la.m. Nur an einer I~amelle
konnten vier Mammillen festgestelIt ,verden. WahrseJleinlieh
besass:en die Extern- und Intern1pfeiler nur je eine Mammille.

Das nevljesche Mammut
Tafel XIII., Fig. 24.

Rekol1Jstruierter nevljeseher Eleph,us p'rzmzgen1žus Blumenbach hat Invnum. 1056. Diese Nummer tragell alleh eillz·elne Skeletteile. Neben einigen anderen fehlenden Knochen
ist am meisten auffalend das Fehlen des Kraniums. Fundort:
·am neu ;regulierten Wasserbette des Nev 1 j ica b a c h ,e s
beim Dorfe Nev 1 j e, Gemeinde Ste i n, n,ordostlieh der
Stad'! Ste i n (K ,o s 1939 e) und zwar an der StelIe des linken Pfeilers der heutig.en Mam m u t b r ii c 'k e.
Aus-gegraben wurden uns.ere Mammutreste im Marz und
Ap,rir 1938 aus tonigem Sand dunkelgrauer Farbe, mit weit
auseinanderstehenden ho,rizontalen Streifell verlehmten hu6

Kos Fran

82

mosen Moortones. Dieses Material bildete auch die Bedingungen fur die Art der Foss:ilisation. Alle ill dieser Schichte
gefundenen Gegenstande waren b,ra-un, bzw. dunkelbraun
gefarbt. Diese Pri fi ige ni U'IS s chi eh te ,var eingegliedert in die unten angefuhrte Schichtenfolge:
(IV. Profil der Fundstelle. Siehe Kos 1939 c)
Schichte A. 45 cm (0.45 m)
"
B. 45 cm (0.90 m)
"
C. 35 cm (1.25 m)

Humus.
LoB mit organischen Resten.
Quarzsand mit sparlichen Ka-.
liumglimmevplattchen und wenig Ton.
F.l 4-8 cm (1.29 == 1.33 m) . GerolIe und Santd,
"
F e 11 e r ste Il e n.
D. 65 cm (1.94.m) GerolIe und Sand, grau gefarbt.
"
E. 4 cm (1.98 m) GerolIe und Sand mit Mangan
"
gefarbt.
G. 12 cm (2.10 m) GerolIe und Sand mit Limonit
"
gefarbt.
,,
D' 2 == D. 13 cm (2.23 m) GeroIle und Sand grau
gcfarht.
K. 40 cm (2.63 m) Mam m u t s chi eh te; toni"
ger Sand (wenig Ton) mit weit
. auseinander stehenden Laimenstreifen ohne Kall{, o· h neB itum e n.
L. 15 cm (2.78 m) Sta!Lk verlehmter, dunkelbTau"
ner Moorl-on (Verlehmungszone), o h neB i tum e n.
M. 42 cm (3.20 m) Toniger Sand von hellerer grau"
er Farbe mit eng aufeinander
folgenden h>orizontalen Laimellstreifen. Oh neB i tum e n.
N. H5 cm (3.85 m) Sandiger Ton von hellerer grau"
er Farbe ohne Laimenstreifen.
O. 51 cm (4.36,m) Sandiger Ton; Sandkorner gra"
ber als in der Schichte N; ohne
Laimenstreifen.
Tiefer ist das Profil nicht erschlossen w,orden (Grundwasser).

Wegen Einfachhei·t werden beitrn weliteren SU!rnmieren nur
0.04 rn angewendet.
1
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Rechter mandibularer M. II.
Abrasionsrest.
Tafel XIV., Fig. 25. und 27.

Gefunden zusammen 'mit rechtem M. III. llicht in situ,
sOlldern verschiittet neben der Mandibel, zu welcher er ge110rt, und in un.mittelbarer Nah'e der beiden rechten Zahnalveolen. Zum Zwec1ke der wissenschaftlichen Bearbeitung
der beiden Zahne wurden sie nicht wied'er in die Mandibel
eingesetzt. Invnum. die gleiche wie des ganzen Skelettes, 1056.
Signatur des Abrasionsrestes Fa.
Dieser Ab,ra.sion.srest besi,tzt, eingerechnet' der pr:oximaler TaJon, sechs hintereinander folgende, nicht komplette,
teils doppelte, mehr oder weniger fragmentare, sinuose
Schmelzfigurenreste. Beriicksichtigt man an der inneren
Zahnseite die nebell dem pr,oximalen Talon noch erhaltene
kleine Ganeinschleife, konnte man sogar sieben solche Figurenreste feststellen. Pressionserscheinungen in vielen morphologisch moglichen Fallen am Zahnreste feststelibar und
gut sichtbar. Abrasionsrestlange 83 mm, Breite 62 (II) mm,
Hohe mit Riicksicht auf Kr,onen- und Wurzelreste nicht klar
erkennbar. Schmelzstarke 1.2 bis 1.5 mm. Invadierte Lamellenfragmente sieben. I\eine komplette Figure;n. Form der
Schmelzfigurenreste ban'di\g. Form d'es Kauflachenres,tes ungleichseitiges Dreieck. Verschmelzungstyp nicht feststelIbar,
doch' ill Bezug auf folgenden M. III. lat. an. med. lam. Es ist
weder im Profil noch f~ontal eine Dicken- bzw. Breitenzunahme der Disken vorhanden; Wurz'elfragment basalwarts
verengt. Mammillenzahl der LamelIe nicht feststellhar.

Rechter mandibularer M. III.
Tafel XIV., F1ig. 26. und 28.

Isoliert. Invnum. 105-6. Signatur Fb. Erhaltung des Molars
v'erhaltnismaBig gut. Fundort, EinschluBmaterial, Art der
Fossilisation und Za.hnfarbe wie bei M. II. dext. mand.
Diskenho'he 135 (XI) mm, Breite 72 (VI) mm. Ganze Zahnlange 272 mm, nur Kauflachenlange 114 mm. Lamellenformel
x 24 x. Invadierte Lamellen 12. Komplette Lamellenfiguren
6*
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sieben. L. L. Q. des ganzen ,Zahnes, 272 : 27 ,== 10, der Kaufliiche 114 : 12 == 9.5. Ganeinstarke 1.9 bis 2.3 mm. Kauflache
b:irnformig. Form der kompletten Schmelzfiguren schmall:iandig, wegen Pre:ssi,on gefaltelt, zentrale Dilatation schwach, Festo'nierung kaum sichtb'ar. V'erschmelzungstyp lat. an. med.
lam.; doch machen abradierte, noch isolierte Mammillen am
pvoximalen Zahnende den, Ei·ndruck zunehmender lamellarel'
Verbreiterullg. Ein Zeichen, daB die Hau,ptspalten oben gegen
die Mediane geneigt sind und daB die lateralen Ganeinfiguren b'ei zunehmender Abradierung des Zahnes an Breite zuneh'men; umgekehrt an der Zentralpartie. Basale Dickenzunahme der Schmelzbiichsen im Pvofil sichtbar. Auch frontal zeigen die Disken basalwarts Breitenzunahme. Mammillenzahl der Lamelie sechs bis sieben. Extern- wie allch Internpfeiler je nul' eine Mamrnille. Distale Wurzel tragt vier
Disken; ihr fehlt der Apex.

Linker 'mandibularer M. II.
Abrasionsrest.
Tafel XV., Fig. 29.

Fiir dieses Fragment gelten dieselben allgemeinen Angaben wie fiir M. Il. dext. Der Zahn ist in situ erhalten'.
Illvnum.l056, Signatllr Fc. Xhnlich wie bei M. II. dext. sind
auch bei diesem Abrasionsreste Pressionserscheinungen, Figurenfusiollen und tiefe Abrasion gut sichtbar. Fragmentliinge, in'nere Seite, 82 mm. Breite 68 (III) mm. Schmelzstarke
1.3 bis 1.9 mm. Die Zahl invadierter Lamellenreste wie bei
M. II. dext. Keine k·omplette Ganeinfigur. Schmelzfigurenform schmalbandig, kein'e Fe:sto,nierung zeigend. Kauflachenform fast dre.iecl{ig. Verschmelzungstyp nach folgendem
M. III. als lat. an. med. lam. anNehmbar.

Linker mandibularer M. III.
Tafe:} XV., Fig. 30.

Molar erhalten in situ. Mandibel montiert am rekonstruierten Mammutskelett. Invnum.l056, Signatur Fd. AIIgemeines wie bei anderen Molaren dieses Dnterkiefers. Kauflachen-
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lUllge 134 mm, Breite 73 (VI, VII) mm. Dreizehn invadiette
Lamellen. Kauflachenform b'irnformig, distal breiter. Nul"
vier komplette, teils tortuose Schmelzfiguren; ihre Fo,rm ist
sehmaJbandig, zentrale DiIatatiOll sichfba~, Festo'nisation
einiger Figuren ziemlich stark. Distaler Talon und folgende
zwei Lamellen in Fusion, _Schmelzstark-e 1.5 bis 2.6 mm. Mamnrillenzahl der Lamelie fiinf bis sechs. Intern- und Externpfeiler je nul" ein·e Mammille. Lamellenformel x 12 ...
L. L. Q. 134: 13 == 10.3. Vers.chmelzungstyp lat. an. med. lam.

Die Sto,6zahne'.
Tafel XV., Fig. 31.,.., Tafel XVI., Fig. 32.

Bei den Ausgrabun,ge~ der Reste des nevlj eschen Mammuts ist es uns gegliickt seinen rechten Sto Bza·hn u il b e s eha dig tin gan zel', v o' Il 'k o fi men e l' hal ten e l'
Spiralwindung aus dem tonigen Sand heraus z u h e ben. Seine galnze Lange in ,der S.piralwind'ung
h·etragt 2.70 m; Durchmesser all der Basis hat rund 16 cm
und ist zum Teil von elli:plisch-em Querschnitt. Apex besitzt
keine Schmelzreste, ist ein wenig abgebrockelt und an der
Unterseite einflachig ahgerieben.
Vam linken StoBzahn fanden wil" nul" eill 0.96 m langes
proximale.s Fragment. Sein Querschnitt alInelt dem des
lin'ken StoB.zahnes.
l

1

Der Unterkiefer.
Tafel XVII., Fig. 33. TIiud Tafel XVIII., Fig. 34.

Die Mandibel besitzt die Signatur F, Invllum. wie sonst,
1056. Allgemeines wie friiher unter diesel' Invnumrrler. Die
Nummer 78, mit welcher der Unterkiefer auch signiert ist,
bezieht sieh auf die Fundstelle, eillgezeichnet im »Netze« des
pa1a,eolithischen Fund'platz·es (siehe K 0\ s 1939 c). M. II. und
1\1. III. der rechten Mandibularseite sind, wie gesagt, isoliert
aufbewahrt; die .diesbeziiglichen Alveolen sind also leer. Die
lillke M. II. und M. III. sind noch in den Alveole'n festsitzend.
Das Kinn ist rundiich, fast elliptisch geformt. Der Rostralfortsatz ist nicht groB und mit abgebrocheIiem Apex. Das
Diastem ist stark nach hinten geneigt. Die Symphisialrinne

Kos Fran

86

verengert sich naeh ob·en. Ihre groBte Breite zwischen den n,och
erhaltenen Alveolarwan'den .betragt, 7.2 cm. F'oramina mentalia lie·gen sehr nahe (ca. 3 bis 4 cm) am Diastemrand. Aus
d.er Vogelperspektive betra,chtet erscheint die ganze Mandibel
fast ellipslenformig. Im Pvofil gesehen, hilden ramus h'orizo'ntalis und ramus ascendens einen Winkel, der groBel" ist
als 450. Frontal wird am Unterkiefer die Konvergenz beider
aufragenclen Unterkieferaste gut ,sichtb.ar. Vollk,ommen feilien
an beiden Seiten pvocessus coronoideus und condylus mandibulae.
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. Pojasnila k slikam
Tabla I.
Elephas antiquus Falconer
SI. 1. Desni mandibularni ~{. II. (inv. št. 1046.) gledan od zgoraj,
ca. 4/7 nar. vel.
SI. 2. Isti zob :gledan od strahi, ca. 4/7 nar. vel.

Ta\bla II.

Elephas' trogon,therii: Pohli,g
SI. 3. Oglojina levega ma\ksiJlarneg.a M. III. in situ, z \ostan1k'i proksimalnega ostenja okel (inv. št. 1047), C3j. 1/2 nar. vel.

T'abla III.
Elepha~

trogontherii Pohlig

SI. 4. Izoliran levi ma.ksilarni M. III. (inv. štev~ 1047) od strani~
ca. 1/2 nar. vel.
SI. 5. Oglojina istega zoba, ca. 4/7 nar. vel.

Talbla IV.

Elephas primigenius.

Blumen~,ach

Sl. 6. Izoliran levi maksilarni M. II. (inv. št. 1048) gledan od strani,
ca. 3/4 nal\ vel.
SI. 7. Oglojina istega zoba, ca. 3/4 nar. vel.

.
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T'abla V.

Elephas primigenius Blumenbach
SI. 8. Oglojina desnega mandibularnega lVI. I. (inv. št. 1049), ca 9/8
nar. vel.
SI. 9. Isti zob od strani, cu. 9/8 nar. vel.

Tabila VI..

Elephas primigenius Blumenbach
SI. 10. Oglojina fragmellta levega mandibularnega M. I. (inv. št. 1050),
ca. 11/8 nar. vel.
SI. 11. Isti zobni fragment od strani, ca. 10/8 nar. vel.

Talbla VII.

Elephas primigenius Blumenbach
SI. 12. Frontaini pogled na ,prelomno rploskev fragmenta levega
mandibularnega M. 1. (inv. št. 1050), ca. 4/3 nar. vel.
SI. 13. Fronta.lni pogled na prelomno ·ploSlkev fragmenta desnega
mandibularnega M. III. (inv. št. 1055), ca. 9/7 nar. vel.

Ta\bla VIII.

Elephas primigenius Blumenbach
SI. 14. Levi maksilarni M. II. (inv. št. 1051) od strani, ca. 2/3 nar. vel.
SL 15. Oglojina istega zoba, ca. 17/16 nar. vel.

'Tabla IX.

Elephas primigenius Blumenbach
SI. 16. Levi maksilarni M. II. (inv. št. 1052) od strani, ca. 3/4 nar. vel.
SI. 17'. Oglojina istega zoba, ca. 7/8 nar. vel.

Tabila X.

Elephas primigenius Blumenbach
SI. 18. Oglojina levega mandibularnega M. III. (inv. št. 1053), ca. 3/5
nar. vel.
SI. 19. Isti 'zob gledan od strani, ca. 2/5 nar. vel.
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.Tabla. xt

Elephas primigenius. Blumenba.ch
Sl. 20. Proksimalni fragment levega mandibularnega M. III. (inv. št.
1054) gledan od zgoraj, ca. 8/9 nar. vel.
SI.. 21. Isti zobni fragment od strani, ca. 4/5 nar. vel.

Tabla XII.

Elephas primigenius
.

Blume~bach

"

SI. 22. Oglojina fragmenta desnega mandihularnega M. III. (inv. št.
1055), ca. 6/5 nar. vel.
SI. 23. Isti zobni fragment gledan od strani,' ca. 6/7 nar. vel.

Tabla XIII.

Elephas primigenius Blumenbach
SI. 24. Rekonstruirani skelet neveljskega mamuta (inv. št. 1056), ca.
1/28 nar. vel.

Tabila

XIv~.

Elephas primigenius

Blum~nbach

SI. 25. Oglojina ostanka desnega mandibularnega M. II. (inv. št. 1056,
sig. Fa), ca. 7/10 nar. vel.
SI. 26. Oglojina desnega mandibularnega M. III. istega mamuta (inv.
št. 1056, sig. Fb), ca. 7/10 nar. vel.
SI. 27. Oglojinski ostanek desnega mandibularnega M.. II. iste.ga mamuta (inv. št. 1056, sig. Fa) od strani, ca. 4/9 nar. vel.
SI. 28. Desni mandibularni M. III. istega maIlluta (inv. št. 1056, sigi'
Fb) od strani, ca. 4/9 nar. vel.

Tabla XV.

Elephas primigenius Blumenbach
SI. 29. Oglojina ostanka levega mandibularnega M. II. in situ (inv.
št. 1056, sig. Fe), ca. 4/5 nar. vel.
SI. 30. Oglojina levega mandibularnega M. III. in situ (inv. št. 1056,
sig. Fd) ~ ca. 4/5 nar. vel.
Si. 31. Desno oklo (v spirali) , gledano (proti slonu v diagonali (inv.
št. 1056), ca. 1/8 nar. vel.
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Tabla XVI.

;Elephas primigenius, Blumenbacb
,SI. 32. Desno oklo, gledano frontaino (inv. št. 1056), ca. 1/8 nar.. vel..

Tabla XVII.

Elephas primigenius Blumenbach
SI. 33. Mandibula, gJedana frontalno (inv. št. 1056), ca. 2/7 nari. veL

Tabla XVIII

Elephas primigeniu8 Blumenbach
SI. 34. Mandibula, gledana od leve strani (inv. št. 1056), ca. 1/3
nar. vel.

Tabla I.

Prirodoslovna izvestja 1

SL 1.

SL 2.

F. Kos, Pležsioceni proboscidi

Prirodoslovna izvestja 1

F. Kos, Pležslocenž proboscždž

Tabla II.

Tabla III.

Prirodoslovna izvestj a 1

SI. 4.

SI. 5.
F. Kos, Pleistoceni proboscidi

Prirodoslovna izvestja 1

Tabla IV.

SI. 6.

SI. 7.
F. Kos, PI.ežslocenž proboscždž

Prirodoslovna izvestja 1

Tabla V.

Sl. 8.

SI. 9.
F. Kos, Pleistoceni proboscidi

Prirodoslovna
izvestja 1

Tabla VI.

SI. 10.

F. Kos,
Pleislocenž
proboscždž

SI:. 11.

Prirodoslovna izves-tja 1

F. Kos, Pleisiocenž proboscidi

Tabla VII.

Prirodoslovna izvestja 1

Tabla VIII.

SI. 14.

Sl.. 15.
. F. Kos, Pležsiocenž proboscidi

Tabla IX.

Prirodoslovna izvestja I

SI. 16,.

SI. 17.
F. Kos, Pleistoceni proboscidi

Prirodoslovna izvestja 1

F. Kos, Pležstocent proboscždž

Tabla X.

Prirodoslovna izvestja 1

Tabla XI.

SI. 20.

SI. 21.
F. Kos, Pleistoceni proboscidž

Tabla XII.

Prirodoslovna izvestj a 1

SI. 22.

F. Kos,
Pleistoceni
proboscidž

SI. 23.

Tabla XIII.

Prirodoslovna izvestja 1

SI. 24.
F. Kos, Pleistoceni proboscidi

Prirodoslovna izvestja I

Tabla XIV.

SI. 26.

SI. 25.

SI. 28.

SI. 27.

F. Kos, Pleistoceni proboscidi

Prirodoslovna
izvestja 1

Tabla XV.

o

M

F. Kos, Pležslocenž proboscždž

Tabla XVI.

Prirodoslovna izvestja 1

SI. 32.

F. Kos, Pleistoceni' proboscidi

Prirodos10vna izvestja 1

F. Kos, Pležstoceni proboscždž

Tabla XVII.

!

I

SI. 33.

Prirodoslovna izvestja I

F. Kos, Pleistoceni proboscidi

Tabla XVIII.

Sl. 34.

