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V okvir tega naslo'va spadaj o v naj slrš:em pomenu geološko in g'eo'ffio rfol0,ško, po geografskih in klimatičnih razmerah, po n,otranji ali zunanji zgradbi, po floIri in favni
izrazito tipične, znanstven,o posebno. 'redke, estetsko izr'edne, .
sp'ominsko Lin gospodarsko važne .'pokraj ine, tereni, ba'~Slki,
kraški, alpski in gozdni predeli, jame, Jezera in ipo!samezne
prirodIline naš'e :~žje in širše domo,vine. V nekaterih primerih obstoj e ta.ki prirodni spo,me~iki še v sv·oj,i prv,otni
bitnosti, včasih pa so leše fragmenti, ki nas sp,ominjajo
izrazito tipičnih, a ~e izginulih ali ,p'a izgjnja}očjh tereno·v .
oziroma obj ektov, izginj aj očih lepiot, redk,osti in pOtdrob.no..
Tei n t al k e p' r iro, dne s p o' men i Ik 'e mor amo
varovati iztreblj enj a in [zmaličenj a ter
o h r a fi iti z a il ame e m v s v Or j i p O's e b'n 10 S t i i fi
p.rv·otnosti, v ,kot.~ikolr je to' rnolg.oč~. Da. ·p,a moremo to doseči, mo,ram,o take spo·menike tud,i p o' z n al t i,
imeti jih p o' p i san e, vOIditi o njih olbstoju, iz)p,rlememb,ah,
pro,padanj u, redkosti itd. to,čne zap Li iS ke; dalj emoramo
izposlovati nj ih i z 1 Ol čit e v od izkoriščanja na pOIdiagi
Otbstoječill ·pre,dpisov, v ko,liko,r je to potrebno in se v posameznih pirim,erih ni že zgodilo.
,Illven 1tars,ki seznam in hkrati kataster
tozadevn,o važnih~ predmetov s po,trebnimi
pripombaimi vo,di v evidenci Porsvetlovalno
del,ovna skupina za varstv'o prirode in p'rirodnih
s'p'omenikov 'p.ri
Priro,do'sllovnem
muz e j li V L jub 1 jan i. Do,s.Iej zb,rani p,odatki pa še
niso pOlpoJni in bOI treba lod časa do: časa, obstoj eči seznam
d, o pol n j 'e vat i, uvažuj.oč predloIge, ki jih. bOido sta.vi'li
poznavalci varstva in rohranitve 'plotreb,nih objektolv, .ki šle
11iso po,pisa.ni in inventarizirani o,ziDoma izlo·čeni. Zelo pa,
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pogrešamo 'podatkov iz južnih krajev slo'vellske zemlje, iz
operacijskega p01dročj a »J adranskega 'primorj a«.
V sledečem p01dajam kratek izpisek najvažnejših podatko,v iz gori omenj enega širšega seznama domovinskih
prirodnih spomenikolv.

Prirodni in umetni parki, izvirki in ·podobno
Alpski prirodni p1ark piri Triglavskih jez.erih.
Zemljiš.če

je last KranjsIkega verskega zaklada. Uprava
tega zakJada, zastolpana 'po· ,državnem gozdIlem ravnateljstvu
v Ljubljani, je dala za alpski park izločeno o,zemlje Muzej-·
skemu društvu (Od,seku za varstv,o prirode) in Slovenskemu
l)laninskemu društv'u v Ljubljani dne 1. jul~ja 1924 v zakup,
za 20 let. Zakupina pOIgoidb1a je 1. julija 1944 potekla. Par'k
.i eva žen v s ,p' 1'0 Š· n e nl b i ,o l o' š k e f i , e k o' 1,0' Šl kem,
g e 10 gra f s .k emi n b ota nič nem, p, a t udi f a v n i s tič TI 'e f i i n g e o 1 o š kem o' z iru.

Go'zdo'vi Kranjske·ga verskega zaklada ob Bohinjskem jezeru..
Ohranijo· naj se ta:ko', da ostane pri dosedanj em načinu
oskrbo,vanja in izko'riš'č~inja; krč enj e gOlz d a z ast a vbe naj se ne d,ov 01i.
1

Okolica Ruske ka,pelice. pod

Vršičem

nad Kranjsko goro,.
l

Zemljišče

je bilo, le:tal 1939. zaradi gradnje banovinske
al1pske ceste zelo raz:d,ej ano in razkolpano. Treba bi bilol dotično zemljišče zn,ova zasaditi in urediti. Lastnik je Ruska.
l\Iatica v L jub 1 jan i.

Izvirki Ljubiljanice nad Vrhniko'.
Gozdnato o,koJje bi bilo ohraniti in primerno urediti.
Lastniki so razni posestniki, ki izk'oriščajo' ~o,dno moe ln
les. Za o.}lranitev prirode skrbi Olepševalno društvo na
Vr h nik i.
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Soteslka' Pekel pri Borolvnici.
Skalnata soteska s slapovi. Nahajališče kranjs.kega jegliča. Lastniki so razni pOIsestniki. Za o,hranitev steza in
olkollj a se je zanimalo Olepševalno društvo na Vrh nik i.

'Igla pod

So,Ičavol.

Skalnati obelisk v so'teski nad Lučami. Kotanj a s presihaj očim studencem. Lastnica Pahovnik Frančiš'ka, R al duh a št. 3.

Zdraviliški park v Rogaški Slatini.
Cvetlični,

del'oma gOlzdni park. Lastnik je
v Rogaš'ki Sla,tini.

Zdraviliš,če

Ljubljanski gozdni park Tivoli in Orlo1v vrh na Ljubljanskem gradu.
Lastnik: Mestna občina lj u'blj anska.
Gozdni p·ark Fazanerija v Murski Sob:olti.
Ohranitev go~da je potrebna, ker jeza Pre k m u rje
po!sebnost. Sedanji lastnik je od letal 1934. mestna o'bčina v
Mu r s k i S ,o b o' ti. Prejšnji lastnik je bil grof Ladislav
Szapary.

Park pri Mokriški

graščini

na DolenjSIkem.

Ohranitev parka je po,trebna zaradi raznovrstnih, starih
drevesnih skupin in eksot. Sedanji lastnik je Nadškofijs,ko
semeniš,če v Z a gre b u.. Zasadil je park prvo{ni posestnik
grof Auersperg.

Pa.rk

graščine

Ho'temež pri

Radečah.

Sedanji lastnik je Samostan usmiljenih sester Sv. Vincencija Pavlanskega, imenovan Marijin dv,olr. Prejšnji lastnik: Nikolaj vitez Gutmannsthal-Benvenuti. V parku je okrog
100 raznih drevesnih vrst srednj e starosti.
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Park. v: Rimskih. 'foplicah.
, Obraščen je park z raznim drevj-em in lep'otičnim grmo:vjem. Važno je, da se IO'hrani predvsem Sequoia gžganlea"Lindl..
ef Gor-d., zasaj ena. leta:. 1878. Lastnik parka je dr. Gustav
Ulich, lastnik z.dravilišča v Rimslcih Toplicah.

Grajslki park piri
iJ1

graščini Rakičan

v Prekmurju. '.

Star park s skupinami d'o,mačega in ekso1tičnega, dr~,vja
grmo,vja. Lastnik je grof St. Julien 'Vallsee.

Grajs.ki ,park v Tišini v Prekmurju.
Ima več botaIličnih zanimivoIsti. Lastnica je grofica
Andreja v Tišini.

Park Qlb

graščini.

Mik~š,

v GOlrnji Le'ndavi.

V nj em raste mnogo' starega drevj a različnih vrst. Lastnik je sedaj Geza Hartner v M urs k i S o' b· o' t i, po'prej
raf Esterhazy.

Pr~gozdovi

Pragolzdovi V

kočevskem

in novomeškeln o,kraju.

Pred 50 leti je izlo'čil stare go~zdove ord vsakršln'ega izkoriščanja leta 1927. umrli 'knez Karl Auersperg. Izločil je
takrat 305.63 hekrtarja. Leta 1934. je bil večji del Auerspergovega gozdnega posestva raz[aš,čen. POIvršina pragozrdov se
je zmanj š,ala,. Po '",oj ni bOI' treb'a s k r bl eti, d a .s ede l
še ollranjenih prago'zldo'v' .p,rimern,o, zaščiti
lP ~-- edi z k o' r i š čan jem.

PragoIzd v reb,ri na desnem bregu LO'b:nice na Poho'rju.
Star bu'ko,v in· j elo'v go/z,dz značajem pragozda na
strmem pobočju nad Šum i k o' m. Lastnik Pave~ Glančnik
na F ali.
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Barski tereni
Bre:zo:v gOlzd na Ljubljanskeml b'arju.
Bil le' edini za privod,oslovn.o z·nanost važen 'ostanek
ba~skega goz,da. Zarast je bila: Betula pubescens Ehrh.;
gozdni blor je p,oseSltnik dal leta 1938. .izsekati. P,odrastel{:
Rhamnus (rang'ula L. :in razn,o drugo grmičj e. Poleg tega
1 astej,o tam Andromeda poli[.olia L., Drosera rotundifolža L.,
Droser,a intermedža Hayne, Vaccinum oxycoccos L., Aspidiuffi
cržstatum (L.) Michx., Asp. cristatum spinulo,sum (MiilI.)
Strem,pel, Trichop'horum 'dlp'Žnum (L.) p'eLs., S'phagnum sp.,
polytrichum sp. Gozd je vzrastel na šot:i. Last!nik Oskar Kosler
v O r tne k upri Rib, n ici. Sedaj se je pa d,ognalo" da je
italij anska vojska leta 1942. brezo izsekala zaradi b,olj šega
razgleda v terenu.

GOlrska b,arja na Po,kljuki in Jelo-vici.
Obraščena

so z rušjem in b·arskim mahom (Spha'gnum).
Last Kranjskega verskega zaklada.

Ribniško jezero na Po,horju, kota 1354 ID.
OkolIj e 800-1000 m 2 vo,dne gladine je olbraš1čeno z
rušj em. Lastnik: ing. Milan Lenarčič, J o sip d o' 1, ,občina
Rib n ica naP o- h Ol r j u.

Go,rs,ko barje' na Klo:p-nelD vrhu.
Na visoki planoIti ca. 1300 m nadme višine rastoJ posamič
rušj e in sleč ter razne ba:r;sk'e rastline. Trganj esleča je treba
zabraniti. Lastnica: Pia Fišer, Mar ibo r.

šentlovrenska jezera )na ·Po,ho;tju.
Osem jezerc v na-drn. višini ca 1500 m. Okolica obraščena
z rušj em. Lastnik: Gregor Tršar, Log ate c, oziroma ing.
~Iilan Lenarčič, J o' sip d o' 1.
13
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Ko,njiški ribnik na POIhorju.
Obdan je ,od višinskega barj a, 'obraščenega z rušj em in
s posameznimi smrekami. Nadm. višIina 1171 m. Lastnik:
grof Ledebur, kot lastnik goz,dnega revirj a Lukanj a pri
O plo tni ci.

Spominska drevesa
Spolminska drevesa 'v .graščinskih gozdovih v kočevskem
in novo'meškem okraju.
Pred petdesetimi leti je označil stare j elke in bukve knez
Karl A u e r spe r g ter ,odredil, da morajo ostati ohranj ene
b,o,do,čnosti.

S,pomins:ka drevesra v bližini g,raščine' v KostanjevIci
na Do,lenjskeln.
Dva hrasta, dve vrbi in ena lipa so se leta 1935. zaščitili
po predlpisih § 121. zakona o gozdih.
Spominske lipe.
Lipa v bližini R a ·d 'e č pri Zid ane m m o' s It u, Tilia
grandifolža Ehrh., stara okrog 400 let. Lastnik ob'čina vRarl eča h. - Lipa pri Turj aški graščini, Tur jak. - Lipa pl~i
graščini Boš, t anj pri G ro,s upi j e ffi. Li(p'a p,red gradom v BIo hin j s k i Bi s't ri ci. Lipa pOld Ti vo Is kim g o z d o' fi ,ob levi stra:ni ceste v smeri proti čadu;
lastni,k mestna občina Lj ubij an~ka.
Gladki b,olr, Pinus strobus L.
Ob poti od čada na Rož nik. Lastnik Anton Ver b, i č
v L jub lja ni, Stri!farj eva ul. št. 9. ,
Brek, Sorbus torminalis (L.) Cr.
Nahaj a se v gozdu na ~po:sestvu ,graščine Pre b' old p, r i
Š t. Pav 1 u v S avi n j s tk ido 1 ini. Ohrani naj se, ker je
izredno visolk in lepo rasel. Lastnik Aleš Pav 1 in, Po,dbTezj e.
Stari breki rastej10 tudi v gozdu blizu Smledniške razvaline. Lastnik Henrik bar. Lazarini, S mie dni k.
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Siva jelka, Abies concolor Lindi et Gord.
Močen

eksempla:.r te j elke raste na dvo'rišču gO~ldne uprave Križevačke imorvne ,ob6in'e v Dol nji Len dav i (prej
Esterhazyj evo po!sestvo).

Zaščita

rušja

Nekatera, gOLska pO'bo,čja in alpske ,doline, ki so obraščeni z rušj em, bi l)ilo z a Š' čit iti i npr e p o ved ati
trg anj e ruš j a v t r g o' v s 'k ena fi ene. Trganj e vej
rušj a vOlkolj uKr a Il j st k ego' r e in R ate č . za. tovarI10
eteričnega ,olj a v P o' d k 'o ren uje privedlo do devasta c oj j e p ,o k raj ine in povzročilo olgolrčene ·p,ro1teste.
Potrebna je zaščita p,o bH,no,vi nare,dbi o izkoriščanj u rušj a,
izdani leta 1934.
Zaščita

planinske flore

Po zakonu z dne 28. feb,ruarja 1922 :so za.ščitene sledeče
redke rastline, :ki s-e ne smejo trgati, ruvati, pl}oda.j alti, ponujati v nakuJp in izvažati:

Gentžan,a lutea L.; G. frohlichi Jan.; G. pannonica Scop.;
G. clus,ii Perr. 'et Song.; Dianthus sternbergi Sieb.; Ranuneulus thol*ia L.; Nigritella nigra (L.) Rchb.; N. rubra (Wetts.t.)
Richt.; CypTlžp'edium oaleeolus L.; Daphne blagayana Freyer;
D. cne,orum L.; D. striata Traltt.; D. laureola L.; Ergngium sp.;
D. alpžn1a L.; Pržmula earnžoliea Jacq.; P. auricula L.; Viola
zoysi Wulf.; V. eornuta L.; Camp,a/nula zoysi Wulf.; peucedanum ostruthžum (L.) Koch.; Ilex aquifolium L.;· Leonlopod'žum alpžnum CasiS.
želeti je, da .se zaščitij.o še sledeče rastline, ker se čez
merno izrabljajo:

Atr:op,a belladonna L.; SCOp,ollia carniolica'·Jacq.; S. hladnikiana Biatzo,vsky; Drosera intermediJa Hayne; Arniica montana L.; Aspidium lobalum (Hu,ds.) Presl.; Convalla~ria majalis L.
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Zaščita

redke favne

Po naredbi bana z dne 15. marca 1935 so bile zaščitene
nekatere redke lo/vne živali dOl konca leta 1940., ,k'ozorog
(Capra ibex L.) pa traJn o. POI naredbi bana z dne 30. ,decembra 1940 je bila naredba iz leta 1935. deloma izp,remenj ena.
PIO tej naredbi sOJ zaščiteni do konca leta 1950.:
1

CapriQ' ibex L.; Bubo bubo L. (izvzemši p,olit. okraje
K oče v j 'e, Črn ,o mel j, Lo, gat e c, N o' v o fi est o);
Pandion harldaetus L.; Haliaetus albicilla L.; Pernis apivorus L.; Circa'etus gallicus (Gm.),. Aquila chrysaetus L.; A. pom'a'rina. Br.; Coruus corax L.; Berodias alba L. (egTetta
Bchst.); Egretta garzetta Bp.; Ciconia nigra (L.).
Medveld (Ursus arctos L.) je zaščiten začasno' v polit.
olkraj ih: K o' čev j e, Črn ,o mel j, N o' V o, m est 0, L Ol g a t e c in L jub lja n a ,dotlej, dokler se ne izda nova oldredba.
Izjeme o,d zaščite gori navedenih lovnill živa[i dovoljuje
za posamezne primere na prošnjo, lovskega u~pravičenca ban
(prezident plokrajinske uprave).
Zaikon z dne 28. feblruarja 1922, Ur. 1. šltev. 377/115, je
ščitil ko~olroga in 22 ptičev traj n'o. Vsled svoj ečasne banove
lo'vske uredbe pa je 'p' ren eha 1 a zaš,čita sledečih, v cit.
zakonu navedenih ptic: Falco peregrinus Tunst; Miluus
miluus L., Milvus korschun G,mel.; Aquila malan,aetus (L.);
Hut-eo buteo L.; Archibuteo l,agopus Brunn.; Circus aerugino'sus L.; Clircus cianeus L.; Circus macrurus (Gm.); ,Circus
JJygargus (L.); Nucifraga caryocatactes (L.); Ardea purpurea L.; Ardetta minuta (L.); Botaurus stelftaris L.; Nycticor'a~

nycticorax L.
Zaščita

želv in

brezvretenčar.iev

Po, zak,onu z dn'e 28. februarja 1922 so

zaš!čiteni:

želva sklednica (Emys olrblicularis L.);
brezvretenčarji: vsi

hrošči,

paj kovci in mehkužci,
dalje Rosalia alpina L., Procerus gigas Creutz, Parnasiu

olppollo L.

jamski
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podzemskih jam

Odrejena je z zak:ono,m z dne 28. februarja 1922. Kljub
zakoniti zaščiti se p1osame.zne j ame do, sedaj nisol mogle
uspešn'o zaščititi, ker bi jih bilo· treba zapreti z železnimi
vrati. V zakonoIdaji je pomanjkljivost v 'tem, l{er n,i urejeno
razmerje do lastnika zemljišč, na katerem in pod katerim
se nahaj aj o p.odzemeljske j ame, niti ne razmerj e ,do, laSitnil{a
zemljišča, po' 'katerem je mOIgoče ,priti ,do vh,oda v jame.
Jamska favna se sme izkoriščati le s pos'ebnim d'ovoljelIjem na,dzornega 'obilastva (biv. ba'nske uprave, sedaj po,krajinske uprave).

Zaščita

ptic pevk in takih, ki so koristne
za kmetijsko in gozdno gospodarstvo

Po § 17. zakona o lovu in IV. p,ogla.vju banovinske lovske
uredbe z dne 20. februarja 1935 je zaščitenih 109 taksatilvno
naštetih :ptic. L 10 V teh p t i c jev sel eto pre p o v e rl a n. Zašlčiteni škorec .se sme lOJviti .samo v vinogradih.
Naštetim pticam sen e sme j o' oldSltranjevati ali raz d ir ati g n e zda, p,obirati ali u nič 'e vat i ID 1 adi č i i n
j a j c a, 'niti sen e sme j Ol k u p' ,o vat i ali p rOl d a jat i gnez,da, j aj ca, mladiči.
Izj emna d,ovolj enj a iz,d,aj a bian, :sedaj 'plokraj inska
uprava, 'po,edincu ali znan·stvenim ustanovam za dOil,očene
vrste in do.}o,čen,o število. Do,volj enj a SlO časovno, in kraj evno
omej ena. Kd,or h,oče lo,viti n,a temelj u dov,olj enj a s strelnim
orožj em, mu je potreben prista'nek lovs.kega upravičenca.
Potreb,en je tudi pristanek zemljiškega poses:tnika (§§ 287.
in 382. o'. ,d. z.).

Postanek in razvo.i Prirodoslovnega muzeja
v Ljubljani
Kos Fran
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Uvodne misli
Odred·ba Šefa: p,okrajiIlske uprave v I-.Aj ubIj ani, št. 1234/1
z dlle 26. ,ok!t,obra, 1944 o: razViojnem in delovnem p'Dogramu
Pri rod Ol S 1 o' v il ega muz eja v L jub 1 jan i določa
temu zavo1du p,oleg starih muzeo'loških tudi povsem n,ove delovne smeri in cilj e. POI smisJ!u nj-enih dol'očb ne more biti
Prirodoslovni muzej le p·asivlna institucij a v starem, statičnem m',uzej s:kem smislu, pač pa m '0' r a p o sta t i v
življenju s,l,ov)en.sk,ega nar'oda znanstveno,
narodno,golspoldars.k,o, muzeo·lo1ško
:d:idaktično, ·prirodnovarstveno in p"ublicistično
aktiven, v mno:gelm z življ enjslkimi nuj nostln i 1 jud s tva nep' o' s red e n čin ite 1 j, p o' tre b a m
il aro d a pri l a g '0 jen f i o d 'e ren z a vod.
Prav iz teh razlogov tudi ni dobil ta muzej nasIlova
Pri rod 10 p i s 'n i muz ej, ki predvideva še v starem,
deskriptivnomorfol oškem in sistematskem smislu le ozki
prvoItni, pasivni muzejski ,obseg, marveč naziv Pri rOl d o s lov nim u z e j z znanstveno' in up1orabno znanstveno
e k spI ika t i v nim, gos,podaLsko ter di,daktičn'o p' rak tič il i m značajem in delokrogom z osrednje vključenim
l

l

l

,
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prvotnim, statičnim, des kri p ti v nim muzejskim tipo1m
sistematskih prirodopisnih zbirk.
V nekaj poglavjih tega s.pisa h·očem p'odati kratko, razvojno sliko, upravno...·pravne osnove, smeri in delovanje tega
zav·oda v prvih mesecih samostoj n;osti.

Kronika
V sledečem navajam na kratko' v kronološkem redu ne]{atere važnejše faze ·postanka in razv10ja Prirodoslovnega
muzeja v Ljubljani.
Škof. A v g ust G rubi e rje p,rediagal dne 4. julij a 1821,
v seji kranjskega. stanovs.kega ,odb,ora, naj bi se 'p,odo,bno
I{akor v drugih deželah tudi. v L j u bilj ani ustanovilI domovinski muzej. To naziranj eje odgovarj alo tOlku
miselnosti in hotenj a' kulturnih k~ogov tistih časov ne le v
avstrijskih deželah, marveč tudi v drugih pokrajinal1 izven
državnih meja. V utemel}evanju svojega 'predloga je Gr ub e r posebno poudarj al prir,odn'e posebnoIsti dežele K ran j s k e. Nameraval je usmeriti novo snujolči se muzej tudi v
praktičn'o smer glede na razstavne predmete (obrt in in,dustrij a) kak·or tudi na druga praktična vpTašanj a il1 pro,bleme
znanosti in kmetij stva.
Sn·ovanj a načrtov in cilj ev škofa G r ube rja so zadobila, kar se tiče prirodoslovj a, kakor bomo videli, šele
123 let kasnej e, leta 1944., v »Odredbi '0 razvoj nem in delovIlem programu Prirodoslo,vnega muzej a v Lj ubIj ani« tudi
formalno in uradno· j asno, ugotovlj ene vidike in smeri. Prav
tako' širše ter globlj e, kakor le 'pri ,običaj nih pridodopisnih
muzejih v znanost, p,ouk, vzgojo in p,raktično življenje naroda segajoče osn,ove, zamisleke in do,l'očbe.
Leta 1821. so 15. oktobra deželni stanovi v skupni zborIlični s.eji sprej eli sklep stano,v,skega o'dbora o ustanovitvi
predlaganega muzej a.
šele nekako p'et let kasnej eje bil s cesarj evo o'dločbO'
z dne 8. junija 1826 potrjen sklep o ustano,vitvi tega muzeja.
JIkrati jebilo izdano' cesarj evo, dovo1lj enj e, da se min e ralo š k e z bir k e žig eba r ,o n a Z o i s a, l{uplj ene leta
1823. od vlade iz sredstev kranj sIkega provincialnega fonda
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za 6000 gld., podarijo, no·vo· nastaj a}očemu muzej u k·ot t c ln e 1 j nik ame n. S tem je bila iz\po1lnj ena nekdanj atopla
želj a žig eba ro· n a Z o i iS a, mOintanista in min'era:loga
ter prav takol vnetega in uspešnega zbiralea ne le rudnin
domačih kraj ev, am'pak tudi tuj ih dež'el, da bi ,ostala 1)0
njego·vi smrti njeg,ova s toliko ljubeznijo zbrana dragocena
zbirka mineral,ov na domovinskih tleh.
Z o i s o vim f i ine ral o'.m Sto se pridružile 2. junij a
1831 šle o,d grofa F r. H 'o h e n war It a davovane mal a k o 1 o ,ŠI 'k e i n p' ale ,o n tol 0' š k 'e z bl i r 1<- e tt e r kap nik i
p o s to j n s k eja f i e. Ti tem e 1 j nik am ni po,zn-ejš'ega
Deželnega, kasnej e Narodnega in današnj ega Priro'd·os.lo·vnega muzej a, so bili Itedaj muzeološ_ko' razmeščeni v v'eli~i
pritlični d,vorani takratnega Licejskega P,osl01)j a (bivšega
frančiškansl{ega .s:amolstana), 1. j. kasnej še stare gimnazij e
na Vodniko,vem trgu. Slavn\ostna oltv\oritev muzeja se joe
izvršila 4. olktob·ra 1831.
L. 1832. so se tedanj e muzejske zbirke razširile na sosedne prostoJre licejsk.e zgradbe. Leta 1842. pa celo v prvo
lladstro,pj-e tega POiS.l01pj a, kj er so razmestili v dveh dvoranah
z o o 1 o' š k e e 'k so p Ol nat e.
Početel{ našega centralnega slovenskega, javn·osti Idiosto'p'nega muzeja so' t,orej
bil e pri rod Ol p i sne z bir k e (muzej v starem smislu). 1 z t e k -o r 'e nik e j e z r a os e 1 s eda il ji, z a
novimi cilji in naloga·mi težeči Prirodolslovni muzej. Ob tej in na te.j :prvotni
o s n o v i so se hkrati in vzploredno mno'žile in rastle javno, sti do,s:tolpne kulturno·-zgodo'Vinske. in etnografske muzejske
zbirke.
Kak,or dandanes, ta'k,o so tu,di tedaj p,ostaj ali in p·ostali
stari muzejski p rio s to; ri 'P r ema j 11 n i. Muzejski o'ddelki so ras:tli. Treba jebilo misliti na n'ove prost,ore, na
Il Ol V ,o sta v bOI.
Leta 1883. so 'pOIložili dne 14. julija temeljni kamen za
novo muzejsfuo palačo, to je za sedanji muzej orb Bleiweisovi
cesti. Leta 1885. joe bila ta, še d.anes krasna stavba v slogu
viso'ke italij ans,ke renesanse v ,glavnem d,ograj ena. V sledečih
letih 8'0 p,ostolp·no, preselili o,bstoj eče muzej ske zbirke iz starih
licejskih prostorov v n,ove 'muzejske dvore. Slovesna 'otvo,ri-
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tev muzej a v novi muzej ski palači se Je vršila dne 2. decembra 1888.
RazvLstitev razstavnega gradiva v novi muzejski palači
je bila približno ista, kot je še danes. Glede na obsežnost
gradiva in glede na ves razvoj, je bilo, dolo,čeno, naj več
prostora, osem dvoran, prir,odopisnim zbirkam. V pritličju SOl bile zanje dot},očene tri razstavne dvorane (geološko paleo'n'to[oške, montanistično, mineraloš,ke, petrografsko mineralo'ške zbirke), v prvem nadstro\pj u pa pet
dv,oran (biol0,ško ·ekolo,ške zbirke, sesalci, ptice, plazilci, krko'ni, ribe, nižje živalstv-o ter herbHriji).
Po Dež ID ano v i smrti 1889 je nastal v razvloj u prirodoplilsnega ,odd\el'ka r~ecejšell zastoj. Večkrat je manjkal o l j ube zni i n raz ume v a Il jaza to strok-o.
Po'glavj e zase pa bOI v zgoldovini Priro do8lovnega muz-ej a razdo'bje napo,rov za enako'pravnost v razvoju in napredku tega
zavoda.
Leta 1921. se je odcepil ,od Narodnega muzeja kot samostlojen neodvisen zav,od Etno1grafski institut, ki se je leta 19-23.
pretvoril v Etno1grafski muzej. p'rav leta 1921. jebilo uvedeno
tudi za Prirodopisni oddelek enotno strokovno vodstvo\, ki je
leta 1923. postalo stro1ko1vno' samostolj no upravitelj st~o, vendar še brez proračunsko lastnega losebja in kre,ditov. šele za
proračunsk,o leto 1935-36 SlO bili d,oseženi za ta oddelek krediti za stvarne potre'bš,čine, ki niso bili vezani na kredite Kulturno-zgodovinskega 'oddelka Narodnega muzeja. S ten1i postopnimi o8vobodi,tvami se je stro'kovno sicer nekoliko' zboljšal -položaj Prirodo'p,isnega oddelka, dOl svo·bodnej š1ega razmaha, 'odgovarj ajočega razvoj nim pOItrebam in cilj em nove
dobe v p'rirodo,pisnih discipl~nah PH vsled premno1gih olvir ni
moglo priti.
Leto 1944. plomeni po letu 1889. (smrt Dež man a) prav
za prav p,rvi pravi pOImladni dih v novi dobi, novem razvoju,
ll'ovih cilj ill, stremIj enj ih in nap,orih, da postane nekdanj i
Prirodopis-ni oddelek Narodn'ega muzej a ne le samos:toj en,
lleodvisen PrirodopisIli muzej v starem muzeološkem smislu,
marveč mo,deren, na mno'go širši prirodoslovni osnovi ter
potrebam naroda in novega časa zgraj en Prirodolslo1v'ni mllzej. Smer ter stremij enj e se ,odraža tudi iz t01zadevni'h llredb
in odlokov.
l

l
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odloki

V celoti' pri,ob;čuj em v sledečem le osnolvne uredbe in odloke" til{a}oče se otsamos.vo,jitve in razvoj a Priroldotslovnega muzeja v Lj'ubIjani; druge do,polnilne odn'osno pojasnjujoče pa
navajam v kratkih izvlečkih.

Razdelitev Narodnega muzeja.
šef po:krajins1ke uprave v Ljublj ani.
Obči oddelek.
I. štev. 5370/1.

Ljubljana, dne 8. maja 1944.

Gospodu
rav:nate:lj uNarodnega m'u,zej a
v L j u ,b -1 jan i.
Po .predlogu in po i~lkazani službeni potrehi ter na
osnovi čl. 1. naredbe o upravljanju Ljubljanske pokrajine
z dne 20. septembra 1943. ;štev. 4 (Slu1žbeni list IZ dne 27.
oktobra 1943, š;tev. 273/86)
,odrejam:
da se Narodni muzej v Ljubljani počenši s 1. junijem
1944, v strokovnem in upravnem oziru raz ,d e 1 oj v dva
samostojna in neodvisna muzej a iln sicer:
1. K u Il li 'u r n o z g'O d 'o vin s kim li z e j v L jub ljani.
2. P r ri rod o s lov nim u .z e j v L jub 1 jan i.
O tem se obveščate radi znanj a z vabilom, da u·krenete potrebno, da bo delitev do označenega dne izvr,še,na.
Prezident:
Rup ,n i ,k l.

RazpoIred muzejskih prostoIroIv, osebja in
Odločba

f.

kre~ditov.

šefa po,krajin:ske u:prave, IV. št. 3655/3 z dne
1. j lInij a 1944, raz,plorej a proistore, osebj e in kredite Kulturno zgodovinskega (Narodnega), Prirodo'sJovnega in Etnografsl{ega muzej a. E k o no m s k e Ip o' sle (vzdrževanj e prostorov, snaženj e, kurj ava, razsvetlj ava, vO'da in podobno ter
muzejska nepremična imovina) upravlja še dalje ravnateljstv,o Kulturno zgodovinsk,ega (Narodnega) muzej a.
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Prirodo,slo'vna izveSitja.
Z razpisom Šefa pokrajinstke uprave l. št. ,6031/1 z dne
26. julij a 1944, se ol dloča, da izd aja Pri rod o' S 1,0 v n i
ID U z ej enkrat do, ,dvakrat na. leto v o·kviru vsakoletnih P'1~o
računskih kreditov in eventualnih pOld'por, s voj ela s t n o
glasilo »Prirodoslovna izves.tj a«.

Ustanovitev posvetotvalne delovne skupine' za varstvo
prirode.
šef pokrajins,ke uprave v Ljublj ani.
štev. 960/1 tpr.

Ljubljana, dne 7. avgusta 1944.

Q,dredba
o ustanov[\tvi pos:veto·vallno delovne s.kupine ,za varstvo in ohraniltev 'P,rir,ode in
pri rod n i ih s p o· m e rn i Ik o v s loven s 'k e z emi j e.
Na podstavi lčlena l. Uredbe o' upravlja:nju Lju\b1ljanske pokrajine 'z ·dne 20. septembra 1943, štev. 4. Služheni
list št. 237/86, in glede ·na potrebo varstva in ohranitve
.prirode in 'prirodni'h sp'omenikov 'slovensikezemlje,
,odreja:m:

1. da se p'fi Prirodoslo'\Tone'm, ,m:u,zeju v Lju1bljani ustanovi 'štiričla:ns,ka p,osvetovaltno· delovna s,kupina za varsltvD
in ohranitev prirode i'n prirotdnih Stpomenikov sl!ovens·ke
zemlje.
2. N a Im e n ,t e s' ,k upi nej e p o s vet o val n o
sodelovanje z ravnateijstvom Priroslovnega muzeja pri izbiri v ta name'n dolOlčenih
predmetov,
v
,proučavanjih,
pre d lo, gih, i 'n ter v e ,n ci j ahi t d., k ise tič e j o var s tva ino h ran .j \t v e_ zna n s t ven o, g o sp,o,dars,ko"
este-ts'ko in spomi!ns\ko važnih p·rir,o,dnin, tere1nov, p'o·,krajin, jezer,
j a l i i t d. SI,} o ve n s 'k e IZ e .m lje, k a rt eri:m Ip r e t i 'n eva r ,n o s t u n i čen ja, i rL rt r e lb lje nja, i z m a ,1 i čen j a i.n 'P o dob n o. Praviloma naj se to delo
vrši v okviru sedaj veljavnih zakonov, odredb, naredb, itd.
o zaščiti prirode in :prirodnih spomenikov, o narodnih parkih in podobno.
3. Po možInosti je upoŠ/tevati pri omenjenem varstvu
in 'ohranitvi p'oleg idealnih s,meri tudi privatne in javne
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gos'podarske in;terese, privatno in javno lastnino, ,kakor tu·di obstoječe !pravne predpis,e.
4. Za dosego o:z.načenih ciljev ,naj služi v glavnem:
a) Izvaj anj e velj avnih 'predpisov v Ikoris.t varstva
in ohranitve zgoTaj na .sp,}{}š'no omenjenih predmetov.
b) Denarna sredstva, ki jih določi in dovo:li 'prezi\dent po,krajin.s1ke uprave odnosno javno' pravna
telesa v ,omenjene 'namene (odkup'ni,ne, lodš'kodnine, :nagrade, potnine, .kilo:metrine, vZ drževalnine, tis,kovni h,onorarji in podobno).
c) Prirodno varstve:na propaganda pri 'pou,ku v šolah vseh stopenj, v šolslkih -.k·njigah in mladinski
literaturi, v ,dnevnem iln tedenskem 'časopisju,
v ilustriranih listih, v obrt'nih in Ikmetijskih
srtroko'Vn.i'h glas[,lih, v radiu, v ta !name:n organiziranih eks'kur:z1ij ah in predavanjih.
1

5. Delovn,o skupino sestavljajo ravnatelj Prirodos'lovne.ga 'm.ulzeja in trije ,člani, ,ki jih prezident pokrajinske
up'rave i'menuje, :bodisi sam, bodisi na predlog ravnatelja
Prirodoslo\0nega m,ulZej a. V,odj aSIkupine je: ravnatelj Prirodos 1ovnega muzej a. Po p'otre:bi se ,š\tevilo članov lahko
zviša.
6. Izmed članov določene s\ku,pine se izvoli ali imenuje
taj-nik.
7. Sodellovanj e v sk'urpini, z izj.ermo' izrednih taj nišlkih
pisarniš'kih pos.}o:v, p,otlnin in dru,gih efe1ktivnih izdatkov,
je lčas:f:no, ,se ne honorira ter traja dve leti. Po tej doibi se
lalhko i,me:nujejo odnosno' povabijo v skupino stari ali novi
1

člatni.

8. Seje skupine so p,eriodič'ne arli izredne; sklicuje in
v,odi Jih rav.natelj Prirodo1s\lovnega muzej a.
9. Člani, ,ki so se imenolvanju v to 'Slk'up,ino od!Zvali, so
oibvezani v dol'očeni pos.lovni dolbi ;udeleževati se posvetovalnih sej, ogledov in p,odobno.
10. Delovna s,kupi-na izdela delov:ni pos}ov:nik, lki zadohi veiljavnos,t z odobritviJo prezidenrta p,ok.rajins,ke uprave.

11. 'Predlogi oziroma sklepi delo,vne s;kupine so izvršljivi, Iko jih odobri prezident pokrajinske uprave.
Prezident pokrajinske up,rave
div. ,g.eneral :
Rup n i ,k s. r.
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Delovni poslo,vnik.
Rav,nateljstvo Priro,dosl'ovnega muzeja
štev. 94/44.
v Lj'ubljani.
Del'ovni p,oslov'nik
posvertovalno· delovne skupine za varstvo
in ohranitev priro,de in prir101dnih s~)o,me
'n i ,k o v s Il o ven s k e IZ e ,m 1 jev L jub 1 jan i.

1.
Delovno sku1p1ino sestavljajo ravnatelj Prirodos'lovnega
mUl.Zeja kOlt njen vodja in trije člani, i,menovani PO prezidentu ,pokrajins.ke 'uprave. Po 'potrebi se število članov
lahko zviša. Delovanje je častno in se ne plačuje, ter traja
dve leti. Po tej Ido/b,i se lJ.ah,ko imenujejo ali pOiVabijo v
skupin·o sitari ali novi član·i.
Vodji in lčlan'om se povrnejo efektivni izdatiki, t. j.
pot/ni računi in moreibitni drugi izdatki, ki jih od slučaja
do slučaja o,dob'ri prezident pokrajins,ke uprave (glej odrediho .citirano v členu 3.).
čl.

čl.

I:zmed
tajni,k.

članov

2.
delorvne skupine se izvo1li ali imenuje
čl.

3.
člani p'odp,irajo vodjo pri izvrševanju nalog 'delovne
skupiine v dU'hu o,dred'be prezidenta p,okrajinske u1prave z
dne 7. avgusta 1944, štev. 960/1 pr., Ito, je pri proučevanjih,
predlogih, inrterv:enc.ijah itd., ki s,e tičeJo varstva in ohranitve znanstveno, g,ospodars!ko" estets,ko in s'po:mi,ns,ko
važ'nih prirodnih obje,ktov, kakor jezer, gozdnih in ,drugih
'p,arkov, pragozdov, znamenite goz,dne in druge flore na
Ljubljanskem barju, gors1kih barij, spominskih dreves v
gozdi'h in izven goz,dov, ru,šj a v gotovih predeliih, planinslke
flore, red,ke faVlne, p'odze:meljskih jam (favne in kapni,kov),
p'tic peVlk in takihi, ki so ,kloristne za :k,metijsko i,n gozdno
go,spodarstvo itd.
K na:logam ,delo~ne s:kupine spada tudi 'prirodnovarstvena p'rop'3gan\da s pomočjo tiska, predavanj, razstav itld.
Pravilo:ma vrši delo·vna s:ku,pina ,svo'je naloge v Q·kviru
zadevnih, sedaj veljavnih e;akonoiV, Q,dredib, naredb itd. Pri
tem mora upoštevati (poleg ide~lnih smeri tudi privatne in
javne gOls~p'odalislk,e interese, privatno iln javno lastnino.
čl.

4.
Seje Idelovn,e s,ku~pri:ne sklicuje fPO potrebi in :ka'dar smatra za urmestno ravnatelj Prirodoslovnega ID'uzeja ,kot vodja
sku'pine in sleje tudi vodi.
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člani

delovne sku:pin,e .so ob'vezani u,deleževati se sej;
pri sejah pOIdajajo s;vioja Im'ne:nja, staviJo predlog,e in razpravljajo 'o predlogih, iki so' v ob'ravnavi.
,O 'delu ,na sejah se vodi ,zapriS'nilk, :ki ga p,odpiš,eta vodja
s,kupine in taj,ni'k, ;ki posl!uje tudi kot 'zapisnikar.
člani delovne sku'pine izdelajo ·elaborate, ,ki jih jim
!poveri vodja .glku,p,i,ne.
čl. 5.
Sklepi se :na sejah napTavijo' po možn,os,ti sporazu:mno.
Ob morebritill,em g:lasovanj'u je skilep s,preJet z veči'n,o .glasov.
Alko za sklep glasujeta ,dva ,člana, oibve,lja, če se jima ,pr.i,druži vodja s svojim glas'om.
Pre'dl'og:i o:z:iro:ma sklepi so izvršljivi, ako ji.rh odobri
prelZident p,okrajins:ke uprave.
čl.

6.
Ravnatelj 'Prir,odoslov'nega mUJz,eja zasto:pa ,delovno
Sikupino, pri ob:las:tvih in ,druIgod; p,o potrebi intervenira na
,prisrtoj nih mest,ih in pIri last'ni'kilh ,za varstvo' ri:n o'hranitev
važnih objektov. Skr~bi za to, da se izvršujeJo ,obsItoječi
predpisi iln do:}.očl)e ploslovniika.
Kot vo,dja p,odpisuje vse s'pise delovne skupi:ne.
Pisarniške :posle op,ravlja pi,sarniško os~ebje Prir'odoslovnega m'uzeja pOld vOldstvom ravnatelja tega ,m'uz,eja.
Pisarna v,odi tudi poslo1vni zapis'nijk.
čl.

7.

I'zdatki, 'pTedvideni v točlki 4 b 'odred,be z ,dne 7. avgusta
1944 in v čl. 1. Itega pravilniika, se krij ej o s pris:peVlki po'krajins,ke u:prave iz :plroračuns,kih sredstev, s ipris.p,eviki
javnop'ravnih teles in mo'rebitnimi dru,gimi naklo'nitvami.
Te prisp,evke upravljata vo,dja in 'taj,nik delovne s;kupiin,e. IZfp:lačila ,se i~lvrš'ujejo VO' 'odob'ritvi prelZiidenta. Za
iz,plačila Imali[h i7jdat\kov po'oblasti p'relZi'de,n:t vo\djo delovne
sku,p'i'ne.
Ljubljana, ,dne 7. septembra 1944.
Rav'natelj P:r.irodoslovnega muzeja
kort Viodj a skupine:
Dr. K o s Fra n s. r.
šef ,pokraji,ns,ke Uipravc v Ljublj ani. štev. 960/2 pr.
P,os:lo,vni,k odobravam.
Ljubtljana, dne 30. :sep.te:mbra 1944.
Prezi!dent pokrajinske 'uprave
General: R u \p n i ,k s. r.
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Razvoljni in delo'vIli program Prirodos]o'vn'ega muzeja.
šef 'pokraji,nslke uprave v Ljubljani.
št. 1234/1 pr.

V L}uhljalni, dne 26. oktobra 1944.

Odredb'a
raz.vojnem .i'n ·dellov.ne·m, programu
Pri rod o s lov neg a ,m u z eja. v L j ·u bij a il i.

'o

Z ,moji,m ,odlok,om 1 štev. 5370/1 z dne 8. maja 1944,
je bil Narodni ,mulZej v Lj.ubljani gle d e .n ano ve,
času odgovarjajoče naloge
v stroki in
up'ravi in glede na est-e:tiko in sltrokovno
i so t 'o i .z v o' r n o s t i n i SI t 'o r 'o d .n o' s t ,m u z e j s 'k i h
raz sta v n i·h 'z b, i r ,k, raz Id e :1 jen v ,dva sitro,koV1no
in upravno samostojna in 'neodvisna ,muzeja, v
1. K li 1 tur n o z g o' d ,o vin s k i f i U z e j v Lj ubIja-ni in
2. Pri rod o s 1 o' v n i ·m u z e j v LJubljani.
Ker je iz 'znanstvenih, naro.dno:gospodarskih in muzeološ·ko didruktičnih ralZ:Iogov p,otreib:no·, da bodoči razvoj Prirodoslovnega mu:zeja v vse1m preseže zastareli, ():z,ki delovni
obseg .nalog, ciljev in ra\Zvoja nekdanjega PrirodQlpis:nega
oddelka Narodne.ga m,u.z.ej a, zaito·
na ·osnovi Čil. 1. Uredbe o u1pravljanju Ljubljanske pokrajine z dne 20. .se[p~temib,ra 1943, ,štev. 4, ,S:lužbeni list
št. 237/86, in .glede ,na potrebo' o'8redotočenj a: lp,rirodoslovnih
muzealnih in s,t.r'9,kovno sorodnih fun,kcij
odrejam:
V s,kla-du z z.mogljivostjomu'zejs,kih razstavnih in delovnih prostorov, os·ebja ter rednih proraču·ns,ki1h kreditov,
za ,katerih povečanje iln zvišanje se mora ravnateljs,tvo Prirodoslovnega Im~u'zeja s!tal'no tru,di.ti, naj se p,ost-opno o,snujeJo, v ~kolikor še 'ne oh,stoje, pride:le:, v k·olikor se to še n,i
zgodilo, in :se povečaj-o na Prirodoslovnem mu'z.eju v s'ledečem :navedeni oddelki, naprave in p'rav ,tako druga
znanstvena, ,muzeoloŠika, prirodnovarstvena, didaktič'na in
puhlicistična sred,stva.
1. Od,dele k z.a morfollo'gijo· in s,istemat i tk o (običaj:ni m'iLzej).
Antropo,lo,g.ij a, zoologij a, \hota,niika:, mineralogij a, 'petrog.ra:fij a, geolotgij a~, paleontollogij a, ,material \Za obrt in industriJo.
2. O d del e. ,k .z a e k o log i j ,o i n bio 1'0 g ijo.
Eko!logij a, etologij a, on,t'oge:nertika, filogene.tika, genetika i'n sorodne Idis,cipline.
1
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3. O Id·d ele.k oz, asi ste'm a It i ·č n o i n li PiO rab noe 'n t o Im '0 lo· gi j o.
Morfološko sistemats,ka do:ločevanja, ,dela na terenu,
razstavne in .magazinirane sIkupiine, razvoJni eilk.li jin
obralnbne mere .glede š,k,odljivcev goz,dov, polj, sadnih in
zelenjavnih vrtov, sh,ranjenih 'poljskih in ·drugih pridelkov,
lesenih :pohištveni!h irt s:tavbenih iz,delkov ter p,odobno.
4. O ,d d ·e 1 eik z ahi ,d ro· ib, i '0,1 o' g ijo.
Prou·čevanja illl ra:zlstave glede na ,gos,plodar,s,ko in h.igijens,k·o ilzkoriščanje v'oda in I.njih živalstva. Razis.kave
i:nldustrijsko o.nesnaž.enih vodnih ,tokov g.lede na ribjo prehrano\, ribolov iitd. Bolezni ,Ln gojitev ra,kov glede na razne
terene: in v·ode. Prou1čevanje v,oda in teren,ov gllede 'na
malarično 'nevarne dvo,krilce in druge inse·kte in .glede na
njih 'uniičevanje itd.
l

5. O Id 'd ele k .z a ,o rili to 1'0 g ijo. (Priložnostno se
,dosedanji Ornitološki observatorij Prirodos.lo~
nemu mU'zeju v Ljuhljani).
Selitve ptic, obr·očkanje, razisIkave ptičjih želodcev
glede na korist i'n š1kQ,dljivost ptic, naseljevanje, odnosno
uni'čevanje goz/dom, 'poljem, vrtovom itd. 'koristnih oziro:ma
šk'odljivilh ptic in p,odoibno.
priključi

6. P o s v e:t o' v a,1 no 'd e.I o· v ,n a sik u'p i:n a z a
vars,;tv.Q in ,ohranitev prirold'nih z,na 1 čil'no
s t i s love ·n s ·k e z e 'ID lje.
S,krb, 'za varstv·o in 'ohrani,tev znanstveno, gos'podarsko',
estets,ko in spomilnsko važ'nilh pririodnin, terenov, p01k,rajin,
jezer, jam itd.
7. Pri r o' d o s lov n a i IZ ves, tja.
Glasilo Prir:odoslo,vnega Im'uzeja. Znanstvene razprave,
,drobne znansitvene n,otice, priras.tki zhir,k s podatki naj dišč
in znans!tvenimi .p,ripombami, letna poro,čila, za:menjava s·
·sorodno in·ozemslko literaturo tn s tem iz:popolnitev ·domače
s)tr,oko'vne knjižnice.

8. V o' ,d s It v a IJ o :m u z e ju, P' red a v' anj a, t e čaj i, v:z g o' jan ara 'š čaj a.
V·odstva, ,predavanja, radijska predavanja. Za[nieresirati je tre:ba mlade .ljudi pri :predavanjih, na ekskurzijah
itd. za p-rirod.nine slo'vienske lZelTllj e, vpelj ati ji1h tV Ikratlko,trajnih tečajih v način opalzo'vanja, zb,iranja in shranjevanja prirodnin ter tako us,tvariti krog ljubiteljev in ,p,odpornikov muzejskih discipli1n.
Prezident 'polkrajinslke uprave:
,general: Rup il i k s. r.
14
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Upravni in gospo1dars1ki pOlsli
»Muzejev ljubljanske p,o,krajine«.
šef pokrajins,ke uprave v Ljubljani
Obči

l. št. 8537/1.

oddelek.

Ljubljana, dne 8. novembra 1944.

Po izkazaini potrebi, zaradi boljše ureditve in poenostavitve poslovanj a,
·na osnovi čl. I. nared!be o u:pravljanju ljubljanske pokrajine z dne 20. septembra 1943 v zvezi s §§ 3., 10. in 20.
zakona o hanslki u/pravi z ,dne 7. novembra 1929
odločam:

Kult.urno z.g.o:dovins'ki, Prir,odo,slovni
in E t nog raf s kirn u z e j ter N aro d 'n aga 1 eri j a
v L j u Jh 1 j a:n i se \.Z,dru·žijo v upravno celoto .pod imenom
»M u z eji 1 j 'u b '1 jan IS ,k e p o ,k raj i n e«.
Upravni in gospodarski posli teih ustanov se .prenesejo
na .poseben razIdelek (referat), ki se ustanovi 'pri šefu pokrajinske uprave v Ljubljani v s,klopu prosvetnega oddelka.
Imenuje se razdele'k (referat) za intelnda'nč
n e n1 u .z e j s kep· o sle.
Poslovati prične z dnem 15. novembra 1944.
V strokovnem oziru ostanejo muzeji ljublja.nske pokrajine samos,tojni pod vodstvom svojih ravnateljev.
O tem se obveščajo:
1. G. načelnrik prosvetnega o,ddelka po,krajins,ke uprave.
2. Ravnateljs1tva KU'lturno 'z.g,odovinskega, Pri'rodoslovne.ga in Etnogralfs,kega ·muzeja ter Narodne galerije v
Lj ubli alni.
Prezident:
Div. general: R U'p nik s. r.

Varstvo in ohranitev prirode in prirodnih
spomenikov slovenske zemlje
Za dan 25. maja 1944 p,opoldne je lbil sklican na pobudo
prezidenta po!kraj!i'nsike TI·prave div. gen. L. Rup nik a v
l{njižnico vladne palače na Bleiweisovi cesti sestan·el{ zastopnikov slovenskih splošno kulturnih, zllans.tvenih, strok:ovnih
ill podobnih institucij. Smer razpravam te ankete je bila določena v sledečem: var s t v o i il o h ran ite v zna čil nosti slovensl('ega človel{a ln slovenske
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z emi j e. Med drugimi referati je po,ročal o stanj u varstva
prirode v naših krajih dr. F. K,os. Ob tej priliki mu je
prezident POIkr. up,rave naro,čil organizirati in osredotočiti
lJa nov,o celo{no delo za varstvo priroJde v p01seb'ni del'ovni
skllpini.
Dne 9. j'unija 1944 pop,oldne je bila po· naročilu p,rezidenta POlkrajinske 'uprave sklicana v Univerzitetni knjižnici
sej a po prezidentu imen'ovanega Osrednj ega o·db,ora za varstvo značiln10rsti člo1veka in lica .slo\venske
z emi j e. V razgov01rih ni bilo na tej seji med udeleženci
soglasj a v naziranj u, ali naj 'ostane za b,odo,če namerava'n,o
delo! kOlt delovna eno,ta zatlo imenovani centralni 'odb,or, ali
pa naj .se osn,uje}o za ·p·os.amezne, različne stro,ke njim odgovarj aj,oče dellovne sku\pin'e. T:oza·devno, je poročal prezidentu prof. dr. F. Ste 1 e. Po porolčanju je bilo sp'oročeno
dr. F. K 10.s u, naj se j avi pri 'p'rezidentu ra;di organizacij e
varstva .priro'de. Dne 4. julij aje ;prezident poveril do;ktorj a
F r. K Ol S a z naro,čilom, da uredi in spTavi v tek varstvo
prirode in prirodn.jlh spomenikov s~ovenslke zemlj e, in si,cer
v o,kviru Priro,doslovnega muzeja v Ljubljani ter da 'pripravi
osnutek odgo,varjajo,če'odredbe. Dne 2. avgusta 1944 je predložil dr. Fr. K,DS tak ,osnutek. Ta odredba·o ustanovit v i P o s v 'e t o val n Ol ,d e Il '0 V n e s ,k upi n e z ava r stvo, in ohranitev prirode in prirodnih SPOIInenik,ov slovenske zemlje pri Prirodo'slolv]} e m fi u z e j u v L jub 1 j a il ije bila izdana 7. avgusta
1944, š,tev. 960/1 pr. V cel,olti joo pri!olbčujem v tem spisu
v poglavju »0 s n o v neu r e·d b e ino' d lok i«.
1

Istočasn,o

s proglasitvijo te uredbe so bili glede na čl. 5.
odredbe o' ustanovitvi Posvetovalno delovIle .sk.llpine Old pre- .
zidenta z dekreti imenoIvani tUldi štirj e člani te skupine. Za
vodjol dr. Fra, n K o' iS, ravnatelj Prirodoslovnega muzej a v
Ljubljani" za 'člane pa: dr. Sta. n k oBe v k, p,rosvetni inspekt10r v p., ing. A nt 'o il šivi c, gozda~ski in:spektor v p.,
il1 Alf OJ n z G:s·p a. n, višji fin. svetnik v p.
Z razpiso,m Šefa p,o'krajins1ke uprave 960/2 pr. z ·dne
9. avgusta 1944 šefu ,goz·darskega odseka v L j li 'b Il j' ani
je bil razrešen bivši banovinski odbor, naslednik nekdanj e,ga
Odseka (Muzejs:kega društva za Slovenijo) za varstvo p'ri-
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in prir,odnih spolmenikov svoj ih funkcij glede varstva
pri ode in prirodnih s:po!menikov.
Na prvi seji P,osveto'valno, delo'vne .skupine dne 18. avgusta 1944 je bil iZVio,ljen za tajnika te skupine gozdarski\ inspektor ing. A. šiv i c in kasnej e ,od prezidenta potrj en.
Že na prv~ .seji Posv. del. sku'p. je 'bilol spro~en'o V1pTašanj e
s ,e zna fi a glede na različne vrs,te prirodnega varstva važnih tereno,v, predmetov itd., ki naj bi se jih v smislu »Odredbe« varovalo in ohrani'lo. To,zadevni referat je prevzel
inspektor :ing.. šiv:i C, 'ki je na osn,ovi širših seznamov iz(lelal tudi kratek izpisek, katerega priobčujem v tej številki
~/Privodos,lovnih izvestij« pod n~sJovom »D Ol m o vin s k i
l)rirodni spo'meniki«. Hkrati se je na tej seji sklenil,o" da se d610čij o in zaščitijo priroldne posebnoIsti lj ,ubij anskega T i v 'o 1 s k e g. a par 'k a. V dveh zasebnih ,ogledih je
Posv. del. slkup,i'na u,gotrovila stanje gozdnega in u;metnega
parka v Tivoliju ter razpravljala o primernih nasvetih za
b'odo,če varstvo.
V drugi seji POISV. del. S\kupiine dne 7. septem'b,ra 1944 se
je obravnaval in s.prejel 'osnu'tek dellovnega Ip,os!,ovnika Posv.
del. skupine. Z od'obritvijo šefa .p ,okrajinske uprave št. 960/2
pr. z dne 30. septembra 1944 je pOIstal pred10 ženi poslovnik
pravomočen. Priob'čen jev celoti v p,oglavj u »Osnovne uredbe
in o'dloki«.
Glede na nujno p1otrebno sp,l,oš,no, propagandol za varstvo
prirode je S'ku1pina .sklenila, da se toza:devno olpo-zori in nap:vosi naše dnevno, in tedensko, čas o' p i s jeza .sodelovanj e.
Zainteresiral se je tudi k met ijs kip o' ver jen i k in po
nj em list K met ijs k e il o vic e.
član .skllpine inspektor dr. St. B e v k se je, p,ovablj en,
izjavil pripravljenega izdelati referate o p,o,učnih
il a vod ili h .z a pro ,p aga n rl 'o var.s tva 'p' r iro, ,d e, i n
sicer za 'učiteljske zbore lj lldskih, meščan
s k i Il i il S red n j .i h š o' 1, k a k o' rtu d.i z alič, e n c e
ljuds'kih in meščanskil1 šol ter nižjih in
\r i Š jih raz red o v s r e rl nje šol e. Ti ref.erati (okrožnice) so se ,o,b,ravnavali v več sej ah P;O!sv. del. Isku~pine, bili
dnre 21. novemb'ra 1944 na 5. seji d,okončn,o sprejeti, predloženi dne 1. decembr~ 1944 prezidentu Pokr. uprave v oldo1

Postanelk in razvoj Prirodoslovne:ga muzeja v Ljubljani

213

britev ter potem odposlani pros.vetnemu o'ddelku Šefa pokr.
uprave v nadaljnje poslovanje.
Pisarna Prirod'OIslovnega muzej aje zbirala" .sestavij ala,
urejevala in priepisoIvala pOI tajnil{u skupine zasnovane obsežne s e zna m eva r s tva i fi o' h ran i t v e po', tre b nih do'movinskih terenoIv, jezer, jam, p'ragozdov, prirodnih s p. Ol men i k o v itd. sprikij uče
nimi pOrdatki o njih raz s e ž. n o,s ti, las tni kih, njih
g e o gra f s kil egi in p 10 S e b il o s tih ter arg ume 11 tih in fi o' t ivi h glede na. plotrebo. nj ihovega var s tva in
() h ran i t v e. Prav tako, s e zna in e z a k o n s kih d o 1,0 čil, odre,db, predp~SJov itd., nanašajočih se na varstvo
prirode ; dalj ese zna f i e d·o s eda. nji hus t a n 'o v ,
p. o' b, ,o rili k ,o vin 'p, o.s p' 'e š eva lce v prirodnega varstva
pri nas, ter p 'o dat .k e o' s I o, ven s kip' r iro 'd n ,o var s t ven i .} ite r a tur i.
Na tretji redni Isej~ dne 20. ,oktobra 1944 je predlagal
višji finančni svetnik G spa fi, naj se :Sltore !pri~merni koraki
proti iztrebljenju tistih zdravilnih rastlin, 'ki so z zakono,m
zaščiten'e, katere pa se že ,kar i n d ust rij s k o i z k ori.š čaj o. Potrebne so še nekatere po[zvedbe.
Oziraje. se na sejni skle,p, je 16. septembra 1944 ravnateljstvo. P. M. o(po,zorilo, Ž u. pan s. tvo· ro·e sta L jub lja il e na odredb·o Šefa pOlkrajinske uprave o' Posvetovalnol delovni skupini, na. nj ene funkcij e ter na nj en sklep, da bi se
v lj ubIj anskem T i v o' 1 s kem g o· z d u in gra j s k e fi par l{ u za o,bstoj eče gosp,odarske pres1kDbo.valne potrebe mesta
L jub 1 jan e izsek drevj a o mej i Ina naj man j š o
pot reb n Ol mer o'. Z go~dnim drevj em obrasli preldeli Tivolskega gozda naj bi se neu pra vIj ali po smernicah
racionalnega gozdnega gos,p,oida~stva in to ne v celoti, in ne na
pos.am'eznih pOJvršinah, marveč se v skupnosti izločili ter
ure dii i ino' h ran ili k o t ,g o z dni par k.
V vezi s predlogi in načrti za neokrnj ento ·ohranitev
gozdnega in u,metnega Tivolskega parka sta blila p1redmet
sej nih razprav tudi Reg al li jev gaj in Orlov vrh
na. L jub lja n s kem gra d u.
Ravnateljstvo' P. M. se je v imenu Posv. del. skup. ob,rnilo
tudi na 10 k r. gia var jaz alj u bij a il s l{ o o k oli co,
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ga opo,zorilo, na Odredbo, za vars!tvo· prirode in prirodnih'.
spomenikov ter 'po/vabilo, k .soldelovanju. Hkrati ga je zaprosilo' za po,dpo1r:o v zadevah, v katerih se ta Odredb·a dOltika
prirodn·ovarstvenih interesov v območj u funkcij in teritorij a
tega urada.
Posv. del. skup. se je pOIllovno, začela zanimat!i za varstvo
in ohranitev izvestne goz·dne pOrvršine na L jub 1 jafi s kem
bar ju, kj er raste b'arska breza, Betula pubescens Ehrh.
Sedallj estanj e tega go,zlda bo treba šele u.go,toviti z ,ogledoIm.
Vesti iz Viš nje g 10 re, da se izsekava iz mn10gih olZiro,v
važen in delo,ma gozdarsko pirirodn01varstve nO zavarovan
gOlZd po·d starim vlišnj egorski,m grado!m (razvaline), so dale
skupini p,obudo za intervencij Ol 'pri ,okrajllem glavarju za
ok!olico in pri š-efupolkrajins:ke uprave (go~darski lodsek) .
Meroldajni fakto.rji so· izvršili nek!oliko 'ogledov na kraju
samem in .se je sečnj a. ustavila.
I

Pri ravnatelju P. M., ·kot vo,dji skupine, se je zaprosilo
zaradi pormanj kanj a kuriva v L j u:b 1 jan i, da bi se v ta
namen pOIsekalo znane, že POI p.rezidentu div. gen. L. Rupn i·k u 'k'ot bivšem lj ubli anskem županu zaščitene platane
med Ljuldskim in Mestnim d·omom v Streliš.ki ulici. Tej prošnj i .se ni ugodilo.
PreskrboIvaIni urad županstva mesta L jub, 1 jan e j-e
p,ovabil P01svetovalnOIdelovno' skupino: h :k1omisij sikemu ,ogled,u
T i vol .s k ega g ,o zda, iz katerega naj bi <se s sekanj em
drevj a POI možnoIsti prispevaloJ k preskrbi drv za L jub 1 j a il Ol. P:osv. del. slkupino sta- :pri [ogledu zasltop·ala tajnilk,
gozdarski in.spekt,or ing. A. šiv i c in član, višji fin. svetnik
.A.. 1 f ,o n z G spa n. Člani kOJmilsij-e .so .splorazumno določili,
!{oliko in kj e naj se poseka drevj e za nabavol ·drv.
Na četrti redni seji PiOSV. del. ;sIkup. dne 31. oktobra 1944
se je ,obravnaval ·p,redlo,g prvega p-rrorač'una za varstvo prirode za leto 1945. in bil sprej et v dorko·nčni redakcij i. Glede
na vabilo Šefa pokrajins~ke uprave (p,:vosvetni ,odidelek) in
nemškega .svetova'lca za znanoIst in umetnost pri P1okrajins,ki
lIpravi se je p'red.J.og tega p'~orUtčuna ,poslal ,ob,ema ura:doma.
Dlle 16. in 17. n01veimbra 1944 se je iz ipririodnova~stvenih
razlogov Posv. del. skup. 'pono1vno, u'deležila dv'eh komis,ijskih
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olgledov v Tivolskih gozdih zaradi preskrbe L jub 1 jan e
z drvmi.
Na 5. redni .seji dn'e 21. nOlvemb,ra 1944 se je obravnavalo
poleg poročil vo,dj e (zapisnik, do'pisi, platane), taj nika (koInisijski logIedi Tivolskega gOIzIda, seznam dO'illovin'Skih prirodnih spomenik,ov) ter člana, insp. dr. B e v k a (okrožnice
šolskim vzgojitelj skim zborom, učencem nižj ih ter srednj e
šole) tudi problem nek o' n tro 1 ira neg a s e kan j a
bož i č fi i h" dre ves c v naših ,gozdih in parkih ter sam 0voljnega izsekavanja grajskih parkov pog o r eli h gra š č i ll.

Vaznejša dela na Prirodoslovnem muzeju
v prvih mesecih samostojnosti
Vojni čas je vnesel v muzejsko delovanje motnje, izpremembe in negativne nujnosti, ki napravljajo sicer neugoden
vtis, ki pa nosijo" kak/or bOlmo videli, v svojem načinll udejstVio'vanj a včasih tudi pozitivne elemente.

Evakuacija zbrirk P. M. zaradi nevarnosti pred napadi iz
zraka itd. spada med te pojave. V vlažna podzemska muzejska zaklonišča smo, spravili samo take predm'ete, katerim
vlaga nič ali le malo škoduj e. To so b,ile predVSeiTI osnove,
temelj i prvega slovenskega j avnega muzej a, nenadomestlj ive,
drago/cene Z o' i .s o v e mineralo'ške in illolltanistične zbirke
ter geološ'ko, petrografsko in paleontološko gradivo treh pritličnih dvoran P. M.
Podobno kakor te, smo izpraznili v prvem nadstropju
dvo/rano s Hoh e n ,var t o vim i in drugimi malakQllošlkimi
zbirkami ter za te vrste evakuacije sposobne objekte mlorske
favne in drugih nižjih živali. V mnoIge desettisoče seže število evakuiranih predmetov. Njih etikete in seznami tvorijo
kar debele foliante. Zahvala za to uspešno izvršeno več
mesečno delo devetih d,o desetih olseb gre pa v visolki meri
S o c [ aIn i pom o' či, ki nam jev pomoč prepustila za
to delo šest svojih nameščenk; za prenašanj e težkih zaboj ev
z evakuiranim gradivom v kletna zaklonišča pa več dni p.o
štiri mo'čne može dnevno.
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Do bra str a n evakuacije je bil p'onoven, natančen
in pOIdroben pregled prav vsega evakuiranega gradiva ter
zadevnih determinacij , naj dišč in drugi'h muzeolo·ških podvobn1olsti. Izpiop·olnitev vseh takih plodatkov v inventarjih~
kartotekah in na 'etiketah ter ugotovitve vrzeli v sistemih
l'azstavlj enih predmetov so bile pri tem poslu velik pllus in
l(orak naprej v načrtih prih'odnj e raz.stavlj alne tehnike in
razmestitve. Pri tem se je p'on/ovno izkazala potreb,a dOlpolllitve, p'reureditve in pirestavitve nekaterih razstavnih vitrin
v teh dvo/ranah.
Re'šite~

herbarije'v. Ker ni imel Prirodolpisni ,oddelek v

sl{lopu Na,r,odnega muzeja na razpolago zadosti nameščencev
za čiš'čenj e, razkuževanj e in revizij Ol herb,arij ev, je pretila
il eva r n o' st, da bodo' p r O"p' adI e te dragocene, v nlnogih primerih nad sto let stare herbarijske zbirke. S pom,očjo
Socialne p,om'oči" .ki je tudi že po' evakuacijskem delu za
1)()lillOČ na~eščencem P. M. v ta namen prepustila za nedoločen čas štiri svoje nameščenke, smo, reševali in delo·ma že
rešili ne le najn,ovejše dr. Fr. Dolšakove, danes pri
nas naj pOIpoInej še in naj-obsežnej še herbarij e, ampak tudi
starejše kolekcije, ktot lo,n,e n. pr. Pav li n a »Flora exsiccata
Carniolica«, Ker ner j a »FJ.ora austro-hungarica exsiccata«
in R e ich e n b a c h a »Flo~a. germanica exsiccata«. Poleg
teh še'herbarije V,ossa Vil., šaferj a J. in JaIlšle KI~
Iz nevarn,osti so tudi častitljIVO, stare herbarijske zbirke sledečih imen b,otaničarjev in zbiralcev : Z o i s Kar 1 (1756 do
1800), H a c q u e t B. (1739-1815), Gra f žig. (1801-1838) ,.
II 1 a·d nik F r. (1773-1844) ~ F r e y e r H. (1802-1866) ~
Dol ina r J. (1794-1872), Ras ter il N. (1805-1875) ,.
Ple mel Val. (1820-1875), Dež fi anK. (1821-1889)"
Rob i č S. (1824-1897) in še, ,druIgih.
V najmlajših, a prav tako v naših 11ajstarejših študijskih rastlinskih zbirkah so nabrali naši redni in izredni nameščenci zelo zanimivo' in .tudi p,o številu eksemp,larov kar
obsežn·o, tem z bir k a fi zelo neva r il o 'koleoptero...,
loško favn,o.
V herbarijih cvetnih rastlin. so se našli med razjedenim
suhim rastlinjem primerki sledečih rodov in vrst hDošlčev~
škodljivcev in uničevalcev prirodopisnih
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z bir k. Rj astorumeni, odnosno rj avorumeni C'artodere fiZum
Aubt\ ki ni bil v pireveliki množim. Dobj se obj:čajno v
temnih prostorih, kj er so med pOiSušenim rastlinj em š'e znaki
odnosn,o olstanki plesni. Navadnejši in v večji množini se
nahaj aCartodere f1iliformis Gyll. Attagenus piceus Oliw. se
ni našel v masah. Sicer ga je naj ti na cvetj u in v hišIah.
I-lrošč Sitodrep'a panicea Linn. je bil v herbarijih najpogostej ši. V sosedni ekološko bio1loški dv'orani pa se je bil ta
hvošček v vitrinah dioram razplodil v tisoče. Tega rdeče
rumenega ,hro,ščka nahaj amo tudi drugače pogosto med posušenim rastlinj em, v jedilnih shrambah ali pa v starem
kruhu (panicea). Pogosten je bil tudi Ptinus fur Linn. živi 'v
starem lesu, posušenih- rastlins.kih odpadkih, znan je iz prirodopisnih zbirk, pa tudi na svežih kostell so ga že našli.
Pri reviziji in desinfekciji S. ROlbičevih zb,irl~ gliv
(Fungi) , shranj enih v posebnih škatlicah, prav tako, pa tudi
v entomološlkih zbirkah, smo našli hrošča (odnosno so se
našle ploleg nj eg,ove, zanj tako tipične eksuvij e), ki je znan
šk·odljivec muzejs,kih kolekcij. To je Anthrenus (Nathrenus)
verbasci Linn. Kozmop,olit je in naj P,ogostej ši uničevalec
entomoloških zbirk. Zanimivo je, da se razvpiti muzejski
škodljivec Anthrenus museorum Linn.. ni našel, to se pravi,
dorasle ·oblike se v zbirkah niso ugotovile, samo po eksuvij ah
pa se ni dal/o sklepati na to\ vrsto.
l

Seznam Gsp,anoiVe koleop,terološke biblioteke. Pri znanstvenem delu v strogo specialnih področjih je naj večj a ovira
p,omanjkanje specialne literature. Menda se ne mo,tim, če
trdim, da je imel tudi v tllj ini zn.ani l~o,leopteroltog, višji fin.
svetnik Alf. G spa n, llaš vneti muzejski sode'lavec, Piri nas
11aj'popolnejšo zbirko koleopterološke-literature (separatov).
'ro obsežll'o zbirko je brezplačno prepustil Prirodoslovnemu
muzej u in v zameno želel le prepis seznama darovanega slovstva, ki ga bo tudi kasneje up,orabljal pri svojem nadaljnjem
znanstvenem delu. To ,obsežno zbirko separato,,- sOI.inventirale
in napravile tozadevno kartoteko naša asistentka in nameščenke Socialne pomoči.
Ento,mo,lotške' zbiirke. Močno' ,ogrožene, šele pred nedavllimi leti za naš muzej pridobij ene, nad stOl let stare zbirke
Jj" e rdi il and a S c hm i d ta, z determinacijami takratnih
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naj bolj ših poznavalcev hroščev, metulj ev in drugih različ
nih insektov so se rešile propasti. Razen tega so 'bili v zadnj em letu izvršeni nad vse natančni, s,tro'gi pregledi tudi
drugih znanstvenih entomolo'škill (S tus sin er, J age 1" ,
~I i ki i t z, M. H a f ner, Dob o· v šeik) ter razstavij enih"
e~ololških in šolskih zbirk insektov (J. H a file 1", J age 1",
d r. Sta uda c h er, S. R 'o bič).

U po,rabna zOlolo,gija. Mn,ogo pozornosti se je

p,osvečalo

tudi zbiranju, determiniranju ter opazovanju razvojnih
ciklov nekaterih škodljivcev naših poljskih sadežev iz reda
žužel!k, in to d,eloma na mestu samem, delolma v laboratoriju.
To jev skladu z dO'I,očb·ami uredbe o razvoj nem in delovnem
programu P. M.
Prirastek znanstvenega magaziniranega in razstavnega
gradiva. Seznama predmet'ov, ki so' v zadnjem časll bili P. M.
da~ovani, kuplj'eni ali od nameščencev P. lVI. zbrani, tokrat
še ne navajam. Prio'bč.il ga bom kasneje, in to za daljše funkcjjsko razdobje.
Prirodo,slo,vna izvestja. Zelo važen dogodek v sIamostojnem, neodvisnem življ enj II Priro,doslovnega muzej aje tisk
prve knj ige »Prirodols'l,ovnih izvestij «, st~okovnega glasila
tega zavolda. Iz pniob,čenih znanstv·enih raz'prav in p01ročil
je razvidna p,ublicistična smer te revij e.
Prirastek literature,. Tudi v tem primerll še ne navaj am
seznama, ker šle ni kO'llčana.inventa'rizacij a in kartotel{a
vsega slovstvenega prirastka. Z z ame nja von a š i h
»Pr.irodoslovnih izvestij« s publikacijami
{l,omačih in inozemskih sorodnih zavodov
ter i n s tit II c i j ulpa.mo naš letni prirastek posebne
literature močno dvigniti, tako i z pop o 1 nit i n a š o
str o k o v n o k nji ž il ico in s tem o,mogočiti čim bolj
intenzivno' in ekstenzivn·o stro,kovno delo.
r

F01to,grafiranje muzeiJskih zbirk. Zaradi preteče nevar110Sti, da bi bil muzej radi vojnih dogoIdkov pOTušen ali požgan, se je s,kušalo p,01drobne in celotne slike zbirk Prirodo-sl,ovnega muzeja, njih razpored po dvoranah, njih zunanjo
.'orga'nizacij o in celotni vtis o h ran iti v f o tog 1" a f i j ah, o' dno s n one gat ivi h.
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Fotografirali so se tizredni in pomembni posamezni razstavni Ipredmeti (n. :pr. skeleti neveljskega malmuta, jamskega medveda, evropskega losa itd.); večje in ma:njše e1kološke skupine in velike ekološke ~otne diorame, ki predstavljajo izrazita, posebna ,okolja s tipično favno in floro (alpski
biotop: J alo vec z O z e b nik om, zapadnimi grebeni ter
K o t o v i fi S edI om; barski biotop: L jub 1 jan s k o
bar j e s Kri m o m in M o krc e m v ozadju); večje sistematske skupine· (živalstvo, rastlinstvo, rudninstvo, geoIo,ško in paleontolo,ško gradivo, subfosilna favna L jub 1 jan s k ega bar j a); gradivo posameznih vitrin, razdeljeno po skupinah; notranjščine posameznih razstavnih
dv,oran (razp'ored pvosto stoječih eksponatov in vitrin z razstavnim gradivo,m); notranj šlčina ·delo1vne h'erbarij ske in
entomolo,ške dvorane.
.
Po ena. slika vsakega fotografiranega predmeta je spravIj ena v muzejiskem za.klonišču, ena/ke serij e v zak!lornšču
Univerzitetne knjižnice v Lj ubIj ani. Po ena slika vsakega
predmeta na ž'eljo ravnateIjstva celovškeiga muzeja, pa v .
celovškem muzeju. Negativi (filmi in ploš,če) so shranjeni
na ralzličnih mestih muzej skih zaklonišče
Sortiranj e, urej evanj e in inventariziranj e starej ših foto-grafskih kopij in negatiViov še ni ko,nčano in se nadaljuje.
Tudi seznami vsega. tega gradiva so spravljeni v zakloniščih na varnem.

Corrigenda
Desno enačaja je pravilno besedilo.
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