P RE DA V A NJA
v Prirodoslovnem muzeju Slovenije

Razsvetljeno naravoslovje:
Scopoli in Zois

200 LETNICA SMRTI
BARONA ŽIGE ZOISA
250 LETNICA IZIDA
TEMELJNIH DEL O NARAVI SLOVENIJE
JOANNESA A. SCOPOLIJA

Ob 250 letnici izida temeljnih del
o naravi Slovenije Joannesa A. Scopolija in
ob 200 letnici smrti barona Žige Zoisa
V desetletju med letoma 2010 in 2020 obhajamo 250 let izida prvih znanstvenih del o
naravi Slovenije, ki jih je objavil naravoslovec svetovnega formata Joannes Antonius
Scopoli (1723–1788), človek, ki je najplodnejši del svojega življenja preživel na ozemlju
tedanje vojvodine Kranjske, današnje Slovenije. V letu 2019 pa obhajamo tudi 200
let od smrti barona Žige Zoisa (1747–1819), velikega mecena in podpornika raziskav
ter kulturnega razvoja na Slovenskem. Oba moža razsvetljenske dobe pomenita
zoro naravoslovne znanosti v Sloveniji in vez med antičnimi ter renesančnimi misleci
in današnjo moderno znanostjo. Zato leto 2019 posvečamo razsvetljenskemu
naravoslovju s Scopolijem in Zoisom, ki je tlakoval pot tako Prirodoslovnem muzeju
Slovenije, prvi naravoslovni znanstveni inštituciji na slovenskih tleh, kot umestil tedanjo
Kranjsko oziroma današnjo Slovenijo na raziskovalni zemljevid Evrope in Sveta.
V nizu predavanj se bomo spraševali, ali Scopolija in Zoisa ter njuno pionirsko delo
svetovnih razsežnosti Slovenci sploh poznamo ter kakšni sta dediščina in tradicija
naravoslovnih raziskav v Sloveniji.

+

Joannes Antonius Scopoli
in Žiga Zois

Slike:
Josef Löwy,
Janez Andrej Herrlein

Predavanja bodo potekala
v prostorih Prirodoslovnega muzeja Slovenije
(vhod z Muzejske ulice 1).
Vsebina predavanj in morebitne spremembe
bodo na voljo tudi na spletni strani muzeja
(www.pms-lj.si/si ).
+ Foto in ilustracije na naslovnici: Žarko Vrezec, Matija Križnar, Ciril Mlinar Cic
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napovednik predavanj

2019

Scopolijeva naravna dediščina Slovenije

10. 1.
24. 1.

doc. dr. Al Vrezec, Prirodoslovni muzej Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo

Kaj je vrsta – in kaj ni!

prof. dr. Boris Kryštufek, Prirodoslovni muzej Slovenije

Dragulji iz Zoisove zbirke

dr. Miha Jeršek, Prirodoslovni muzej Slovenije

Razsvetljenska geologija – o začetkih geološke znanosti

18.00
18.00

7.3.

18.00

Po sledeh Scopolija: od poimenovanja vrste
do elektronskega orodja za določanje

14. 3.

18.00

Življenje in delo J. A. Scopolija v Idriji (1754 -1769)

28. 3.

18.00

Scopolijeva Flora Kranjske

4. 4.

18.00

Žiga Zois nekoliko drugače

18. 4.

18.00

Favna pajkov v Sloveniji od Scopolija do danes

25.4.

18.00

Nenavadne zgodbe o Scopolijevem gorskem škržadu

9. 5.

18.00

23.5.

18.00

Paleontologija v času Scopolija in Zoisa

13. 6.

18.00

Joannes Antonius Scopoli in čebele

12. 9.

18.00

26. 9.

18.00

Zoisova zbirka po Zoisu

10. 10.

18.00

Scopolijeva Entomologia Carniolica

24. 10.

18.00

14. 11.

18.00

prof. dr. Mihael Brenčič, Naravoslovno-tehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Tomi Trilar, Prirodoslovni muzej Slovenije

Martina Peljhan, Ivica Kavčič, Tinka Gantar, Muzejsko društvo Idrija

Špela Pungaršek, Prirodoslovni muzej Slovenije
prof. dr. Mihael Brenčič, Naravoslovno-tehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Tea Knapič, Prirodoslovni muzej Slovenije

akad. prof. dr. Matija Gogala, Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Scopoli – zdravnik rudarjev živega srebra v Idriji

prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, Inštitut za zgodovino medicine,
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
mag. Matija Križnar, Prirodoslovni muzej Slovenije
Janez Gregori, Prirodoslovni muzej Slovenije

Ornitološka zapuščina ornitologa dr. Otmarja Reiserja

prof. dr. Franc Janžekovič, Oddelek za biologijo,
Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

dr. Breda Činč Juhant, Prirodoslovni muzej Slovenije
dr. Andrej Gogala, Prirodoslovni muzej Slovenije

Glasba habsburškega razsvetljenstva

dijaki in nekdanji dijaki Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana;
povezujeta prof. Edita Garčevič Koželj, Konzervatorij za glasbo in balet Ljubljana,
in doc. dr. Al Vrezec, Prirodoslovni muzej Slovenije

Koliko sledilcev bi imel Scopoli?

prof. dr. Davorin Tome, Nacionalni inštitut za biologijo

Ljubljanski pomniki razsvetljenstva iz naravnega kamna

dr. Matevž Novak, Geološki zavod Slovenije
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14. 2.

18.00

28. 11.
12. 12.

18.00
18.00

250 LETNICA IZIDA
TEMELJNIH DEL O NARAVI SLOVENIJE
JOANNESA A. SCOPOLIJA
Joannes Antonius Scopoli –
veliki pionir raziskav narave Slovenije
doc. dr. Al Vrezec

+ Joannes A. Scopoli (1723–1788)
je slovensko biotsko pestrost
postavil na zemljevid sveta, saj
ima s prvimi opisi vrst rastlin, gliv
in živali tedanja Kranjska oziroma
današnja Slovenija status klasičnega nahajališča. Prepoznavanje
veličine Scopolijevega dela na
Kranjskem pa se razkriva šele
danes. Čeprav tujec, je bil Scopoli
predvsem raziskovalec naše dežele in naše biotske pestrosti.
Vir slike: Wikimedia Commons

Leta 1740, po smrti cesarja Karla VI., je oblast v tedanji habsburški monarhiji prvič in
zadnjič prešla v ženske roke, cesarici Mariji Tereziji. Terezijanska doba je bila doba
reform in intelektualnega razcveta monarhije, ki se je razvijala pod razsvetljenim absolutizmom cesarice med letoma 1740 in 1780 in se kasneje nadaljevala pod Jožefom II.
do leta 1790. Dunajski dvor je v veliki meri podpiral razvoj znanosti in bistveno reformiral izobraževalni sistem. Zaupal je predvsem izobraženim mislecem, zlasti zdravnikom.
Tako so skušali prebivalstvo monarhije oskrbeti ne le zdravstveno, pač pa tudi prosvetno, kajti v 18. stoletju je bilo samo med Slovenci kar 93 % poljedelcev in tlačanov.
Razsvetljensko naravoslovje pa tisti čas ni le gradilo na starih antičnih in renesančnih
znanjih, pač pa je pridobivalo nova znanja, ki so postavila temelje sodobni znanosti. V
tem času je bila Slovenija oziroma tedanja Kranjska spričo naravoslovcev, ki so na tem
območju delovali, ena svetovnih znanstvenih velesil.
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+ Razcvet naravoslovne znanosti v habsburški monarhiji v 18. stoletju ne bi bil mogoč

brez odločne reformatorske podpore tedanjega razsvetljenega dunajskega dvora pod
cesarico Marijo Terezijo, ki je vladala med letoma 1740 in 1780.

Foto: David Kunc

Scopoli na Kranjskem
Idrijski rudnik živega srebra je bil za monarhijo izjemno pomemben, zato je pripadal dunajskemu dvoru. Vendar pa so bili idrijski rudarji zaradi škodljivega vpliva živega srebra
slabega zdravja, zato je dvor na predlog cesarskega protomedika Gerarda van Swietna leta 1754 prvič v Idrijo napotil zdravnika, doktorja medicine, Joannesa A. Scopolija.
Scopoli, sicer po rodu z južne Tirolske, je bil zdravnik in naravoslovec velikega formata,
ki pa se je v Idriji znašel v nelagodnem položaju, saj se njegove napredne ideje niso
ujemale z dokaj nazadnjaškim okoljem Kranjcev. To je vodilo v spore in težave, ki jih je
moral reševati celo cesarski dvor, ki je Scopolija sicer podpiral. Uteho je Scopoli iskal v
čudoviti naravi, ki jo je našel na Kranjskem ter jo sklenil tudi opisati in popisati, čeprav
lokalno prebivalstvo za to ni imelo posluha. Scopolijeva stiska je bila tolikšna, da je
svoje službovanje v Idriji med letoma 1754 in 1769 opisal kot skoraj šestnajstletno ječo.
Scopolijev naslednik, Francoz Baltazar Hacquet (1739–1815), ki si je zaradi Scopolijeve
naravoslovne slave sam želel priti v Idrijo, je tudi okusil kranjske tegobe in je ob neki
priložnosti leta 1789 zapisal: »Ne samo to, da sem za blagor države žrtvoval svoje pičlo
premoženje in svoje moči, še to, da v tej nehvaležni deželi, kjer je vse, kar je znanost,
v popolnem razsulu, nisem dobil za plačilo nič drugega kot zasmeh, celo zaničevanje
je bilo moje plačilo. Temu je sledilo tisoč ovir, ki so mi jih delali moji šefi, ki so bili puhloglavci, kakor tudi večina ostalega občinstva, ki je spričo pomanjkanja dobre izobrazbe obdarjeno s prismuknjenim srcem…«
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+ Pola iz herbarija Baltazarja Hacqueta (1739–1815), Scopolijevega sodelavca, ki ga

hrani Prirodoslovni muzej Slovenije in v katerem je morda ohranjen tudi kateri izmed
primerkov, ki jih je po vsej verjetnosti nabral Scopoli.

Foto: Ciril Mlinar Cic

Kljub temu so Scopoli in njegovi sodobniki vneto raziskovali deželo Kranjsko in pustili
neizbrisen pečat, ki ga še danes nosijo številne vrste živali, rastlin in gliv, ki so bile prvič
za znanost popisane ravno z ozemlja Slovenije. Intelektualni in raziskovalni naboj je
bil ob neposredni cesarski podpori v 18. stoletju na Kranjskem tolikšen, da se je zanj
zanimal celo sloviti švedski naravoslovec Karl Linne (1707–1778), eden največjih umov
tistega časa, ki je v enem izmed pisem Scopoliju celo potožil, da iskreno obžaluje, ker
se verjetno nikoli ne bosta srečala.
Med letoma 1753 in 1786 je Scopoli objavil 30 znanstvenih del. Z njimi smo Slovenci
pred vsemi drugimi narodi dobili prve znanstvene popise favne in flore. Gre za popise,
ki so sledili moderni znanstveni nomenklaturi in principom klasifikacije organizmov, ki
jih je s prelomnim delom Systema Naturae leta 1758 uvedel Linne. Prvo Scopolijevo
delo teh razsežnosti je leta 1760 izdana Flora Carniolica z opisi kranjskih rastlin in gliv,
ki je ponesla slavo Scopolija in Kranjske po vsej Evropi. Kmalu zatem je Scopoli popisal še žuželke in nekatere druge členonožce v knjigi Entomologia Carniolica, izdani
leta 1763. Nekaterim izvodom je dodal tudi risbe, ki so danes ključni vir za predstavo
o tem, kakšne živali je imel Scopoli dejansko pred seboj. Kljub obsežni zbirki rastlin in
živali, ki jo je Scopoli zbral na Kranjskem, je vsa njegova zbirka propadla, s čimer so se
izgubili tudi ključni primerki, na katerih so temeljili Scopolijevi opisi. V nasprotju s tem
se je vsaj del zbirke Scopolijevega švedskega sodobnika Karla Linneja ohranil in ga
danes hranita Muzej evolucije v Uppsali in Linnejevo društvo v Londonu. V Prirodoslovnem muzeju Slovenije se je ohranil herbarij Scopolijevega naslednika Hacqueta, kjer
so morda ohranjeni tudi nekateri primerki, ki jih je nabral sam Scopoli, čeprav tega ne
vemo zanesljivo.
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+ Švedski naravoslovec

Karl Linne (1707-1778),
ki je veljal za enega največjih
umov 18. stoletja, je prek
Scopolijevih del in dopisovanja
z njim dobro poznal Kranjsko in
njeno biotsko pestrost.

Vir: Wikimedia Commons

+ Med letoma 1769 in 1772 je izšla serija petih Scopolijevih naravoslovnih del Annus

Historico Naturalis, ki so obravnavala različne naravoslovne vidike favnistike, floristike,
agronomije, medicine in mineralogije.

Pred 250 leti – leto 1769
Leto 1769 je bilo prelomno. V tem letu je Scopoli namreč zapustil Kranjsko in
iz Idrije odpotoval v Bansko Štiavnico na Slovaško. Leto 1769 pa je predvsem
pomembno zaradi začetka izhajanja serije naravoslovnih del Annus Historico
Naturalis, ki je potem izhajala do leta 1772:
1769 – Annus I. Historico Naturalis, Descriptiones Avium (popis kranjskih ptic)
1769 – Annus II. Historico Naturalis (narava Goriškega in Tirolske, opis buče in
islandskega lišaja)
1769 – Annus III. Historico Naturalis (medicina)
1770 – Annus IV. Historico Naturalis (razprava o čebeli, botanika, glive)
1772 – Annus V. Historico Naturalis, Tentamen Mineralogicum, Observationes
Zoologicae (minerali, sesalci, dvoživke z opisom človeške ribice, ribe, žuželke in
drugi nevretenčarji)
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+ Primeri vrst evropskega varstvenega pomena, ki jih navajata Ptičja in Habitatna

direktiva EU in jih je opisal Joannes A. Scopoli: beloglavka (Oxyura leucocephala),
čopasta čaplja (Ardeola ralloides),

Scopolijeva naravna dediščina Slovenije
Po Scopolijevi zaslugi je Slovenija danes zapisana pri marsikateri vrsti kot t.i. klasično nahajališče oziroma locus classicus, torej kraj, od koder izvira tipski primerek, ki je
nosilec znanstvenega imena vrste in s tem temeljna znanstvena referenca še danes.
Scopolijevi primerki so sicer propadli, ostale pa so populacije, iz katerih so ti primerki
izvirali. EU direktivi za ohranjanje evropske narave, Ptičja in Habitatna direktiva, opredeljujeta kot vrste evropskega varstvenega pomena kar nekaj vrst, ki jih je opisal prav
Scopoli iz Slovenije, zato je ohranjanje teh populacij pri nas del širšega kulturno-znanstvenega in ne zgolj naravovarstvenega konteksta. Prav v tem pa se kaže tudi drugi
pomen Scopolijevega dela. Odslikuje namreč naravo Slovenije nekoč, pred 250 leti.
Scopoli je namreč eden zadnjih raziskovalcev, ki je še doživel Ljubljansko barje v njegovem prvotnem naravnem stanju, brez njiv, travnikov in cest, območje nekaj metrov
na debelo prekrito s šoto in šotnim mahom. Leta 1780 so namreč že skopali Gruberjev
prekop, vode na Barju so upadle in okolje se je spremenilo. Zato med Scopolijevimi
opisi danes odkrivamo vrste, ki jih pri nas ni več, celo takšne, ki jih v zadnjih 250 letih
nismo mogli ohraniti niti kot zgodovinske primerke v muzejskih zbirkah.
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Scopolijev zlatook (Lopinga achine), puščavnik (Osmoderma eremita), škrlatni kukuj
(Cucujus cinnaberinus).
Foto: Al Vrezec, Davorin Tome, Janez Kamin

Scopolijeva naravoslovna dediščina in tradicija sta se kasneje prenašali v dolgi verigi
naslednikov, od Hacqueta, Zoisa, Freyerja, Schmidta, Dežmana, Reiserja, Hadžija pa
vse do današnjih raziskovalcev, ki v vnemi odkrivanja še vedno ne docela poznane
biotske pestrosti Slovenije skušajo slediti zgledu velikega Scopolija. S to tradicijo pa
so se ohranjale tudi Scopolijeve težave zaradi brezbrižnosti prebivalstva nad naravno
dediščino Slovenije. Čeprav se spričo splošnih evropskih in svetovnih trendov o pomenu ohranjanja biodiverzitete dojemanje lastne države kot biotskega vrta izboljšuje tudi
pri nas, pa se zdi, da pomenijo napori k ohranjanju in preučevanju biotske pestrosti še
vedno coklo razvoja in kot nepotreben del domoznanstvenega izobraževanja. V 250
letih so si mnogi narodi zgradili velike biodiverzitetne centre, ki so biotsko pestrost in
njen blagor za človeštvo raziskali ne le doma, temveč tudi drugod po planetu, Slovenci
pa smo se nekako potuhnili v Scopolijevi senci. Medtem ko Skandinavci v veliki meri
slavijo svojega Linneja, Britanci pa svojega Darwina, smo Slovenci na svojega Scopolija pozabili, saj obeležja velikemu naravoslovcu ne boste našli na nobeni slovenski
naravoslovno usmerjeni inštituciji. Čeprav Scopolijevo dediščino lahko štejemo za svetovno, pa je spričo tesne povezave z našimi kraji vendarle ovrednotenje le-te na nas
samih, da si jo vzamemo za svojo ali pa ne.
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200 LETNICA SMRTI
BARONA ŽIGE ZOISA
Baron Sigmund (Žiga) Zois mineralog, fužinar, naravoslovec ...
dr. Miha Jeršek

+ Baron Sigmun (Žiga) Zois.
Risba: Matjaž Učakar

Življenjska pot barona Zoisa
Baron Sigmund (Žiga) Zois, s plemiškim nazivom von Edelstein, se je rodil 23. novembra 1747 v Trstu. Otroštvo je preživljal v Ljubljani, kjer se je tudi začel izobraževati. Pri
petnajstih letih je odšel na študij humanistike v Italijo, a se je že čez tri leta vrnil. Svoje
znanje je dopolnjeval ob pomoči zasebnih učiteljev, nedvomno pa ga je z največ praktičnimi izkušnjami o fužinarstvu, rudarstvu in trgovini seznanil njegov oče Michelangelo
Zois. Po njem je Sigmund podedoval plemiški naslov, a tudi številna posestva in fužine.
Minerali so ga zanimali zaradi njihove lepote in raznovrstnosti, zagotovo pa tudi zato,
ker je z njihovo pomočjo postal najbogatejši Kranjec. Denar, s katerim je podpiral preporod slovenske kulture in znanosti, je dobival prav s taljenjem železove skorjaste rude
in bobovcev. Minerale je kupoval ali pa jih menjal s kolegi in strokovnjaki iz različnih
evropskih držav. Precej nahajališč in rudnikov je obiskal tudi sam. Na teh popotovanjih
se je dodatno izobraževal in sklepal prijateljstva. Kljub želji, da bi čim bolj izpopolnil svoje fužinarske obrate, se to ni zgodilo. Cenejše železo iz Rusije in Švedske ga je prisililo k
odprodaji svojih posesti, tako da je bilo njegovo premoženje ob smrti le še zelo majhen
del nekoč mogočnega posestva. Zaradi putike je pristal na invalidskem vozičku. Ne
glede na to je ostal dejaven in še naprej po svojih zmožnostih podpiral znanost in kulturo. Zbral je obsežno zbirko mineralov, ki danes velja za osrednjo kulturno zgodovinsko
zbirko mineralov na Slovenskem. Zois je ustvaril še obsežno knjižnico, pisal o človeški
ribici, poimenoval prenekatere ptice s slovenskimi imeni, se z rudarji pogovarjal po slovensko itd. Umrl je 10. novembra 1819 v Ljubljani.
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+ Zoisit iz tipskega nahajališča Prickler Halt
na Svinški planini v Avstriji. Zoisova zbirka, ki
jo hrani Prirodoslovni muzej Slovenije.

+ Tanzanit – vijoličasto moder
draguljarski različek zoisita iz
Tanzanije. Zasebna zbirka.

Foto: Miha Jeršek in Matjaž Učakar

Foto: Ciril Mlinar Cic

Odkritje novega minerala
Zois je nekega dne kupil minerale z današnje avstrijske Koroške od trgovca Simona
Prešerna. Kljub obsežni in raznovrstni zbirki pa jih ni znal uvrstiti na pravo mesto. Zato
jih je poslal tedanjim priznanim evropskim mineralogom, da bi mu pomagali pri določitvi. Ti strokovnjaki so ugotovili, da gre za do tedaj neznan mineral. Zoisu v čast so ga
leta 1805 poimenovali zoisit.
Zoisit je mineral, ki sodi v skupino silikatov. Vzorci iz avstrijskega nahajališča so brezbarvni do beli, nekateri rjavkasti. Danes so znani predvsem v metamorfnih kamninah,
ki so vrsta kamnin, nastalih s preobrazbo že prej obstoječih kamnin. Je eden izmed
pomembnih mineralov v trdni Zemljini skorji in ga danes po celem svetu imenujejo
tako, kot je bil prvotno imenovan – zoisit. Veliko mineralov iz skupine silikatov so namreč
strokovnjaki z napredkom znanosti preimenovali. Zanimivo je, da je zoisit iz nekaterih
drugih nahajališč lahko različno obarvan, obenem pa je lahko draguljarske kakovosti.
Tako je zoisit s primesjo mangana rožnat in ga imenujemo thulit (po izrazu Thule, ki naj
bi nekoč označeval Norveško). V Afriki so našli kamnino aniolit, kjer je zoisit zelen in v
lepem kontrastu z rdečim rubinom in skoraj črno rogovačo. Najplemenitejši različek
zoisita pa so našli po velikem požaru ob koncu sedemdesetih let preteklega stoletja
v Tanzaniji. Geologi so pri raziskovanju terena odkrili modro vijoličaste kristale draguljarske kakovosti. Kmalu so ugotovili, da gre za barvni različek zoisita in nahajališče
so prevzeli draguljarski krogi. Sledilo je razočaranje, saj so živobarvni kristali zoisita z
globino v rudniku postajali vse manj barviti. Znanstveniki so odkrili, da je prav požar, torej dvig temperature, povzročil barvno spremembo pri mineralu zoisitu. Zato še danes
zoisite umetno izpostavljajo visokim temperaturam in tako povzročajo videz edinstveno
vijoličasto modrih draguljev, ki jih prodajajo s trgovskim imenom tanzanit. Postopek
izboljšanja barve s pomočjo povišane temperature je dovoljen, saj posnema procese
v naravi, barva pa je stabilna in se ne spreminja kot v nekaterih primerih pri drugih draguljih. Zanimivo je, da je bil tanzanit celo eden najbolje prodajanih barvnih draguljev
preteklega desetletja.
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 Amonit iz okolice Triglavskih jezer. Zoisova zbirka, ki jo hrani Prirodoslovni muzej
+
Slovenije. Foto: Matija Križnar

Odprave na Triglav
V Zoisovem času še niso natančno vedeli, kako so nastale kamnine, ki gradijo vrhove
Julijskih Alp. Tedaj so kamnine v Alpah šele odkrivali in geologija kot veda se je šele
začela razvijati. Nekateri so menili, da so najvišji vrhovi Julijskih Alp nastali zaradi vulkanizma, drugi pa so temu nasprotovali. Vsemu temu je naredil konec prav Sigmund
Zois. Zaradi iskanja železove rude je financiral dve odpravi v Alpe. Eden izmed članov
je bil tudi znani pesnik Valentin Vodnik. Iz okolice Triglavskih jezer so člani odprave Zoisu prinesli fosile - amonite. To so bili prebivalci morskih okolij, ki so vladali v srednjem
zemeljskem veku. S temi fosili je Zois dokazal, da so tudi kamnine z zgornjih delov
Julijskih Alp nastale s sedimentacijo v morskem okolju.
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+ Verjetno eden največjih kosov jantarja v tem delu Evrope. Zoisova zbirka, ki jo hrani
Prirodoslovni muzej Slovenije. Foto: Ciril Mlinar Cic
Zanimivosti iz razstavne zbirke
Zoisova zbirka mineralov vsebuje tudi rude, fosile in kamnine. V njej najdemo kristale
zlata, srebra in bakra, meteorite in številne rudne minerale. Med njimi zbuja pozornost
živosrebrova ruda cinabarit iz šentanskega rudnika v Ljubeljski dolini. Med oksidi je razstavljen opal iz Slovaške, od koder izvirajo vsi zgodovinsko pomembni dragi opali, saj
so nahajališča opalov v Avstraliji in drugod odkrili veliko kasneje po Zoisovi smrti. V zbirki je tudi največji kos jantarja ne samo v Sloveniji, marveč daleč naokoli, saj tehta več
kot 1,2 kilograma. Zanimivo je tudi to, da je v zbirki med minerali kamnina bazalt. Zanjo
je značilna šestkotna krojitev, kar tej kamnini daje videz kristalov. V Zoisovem času še ni
bilo modernih metod raziskovanja mineralov in so se večinoma opirali na morfološke
značilnosti. Danes vemo, da gre za kamnino bazalt in je marsikje lepo razkrita, ponekod
pa je zaradi svoje lepote in edinstvenega videza naravna vrednota.
VIR: CERAR, E., JERŠEK, M., FRELIH, M., MARUŠIČ, I., ur. (2018): Znanje brez meja (Knowledge without frontiers).
Publikacija TMS, 59, Tehniški muzej Slovenije, Ljubljana.
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SCOPOLIJEVA
NARAVNA DEDIŠČINA SLOVENIJE
doc. dr. Al Vrezec,

Prirodoslovni muzej Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo

četrtek

10. 1.

2019
ob 18.00 uri

V desetletju med letoma 2010 in 2020 obhajamo 250 let izida prvih znanstvenih del o
naravi Slovenije, delo Joannesa A. Scopolija, ki je najplodnejši del svojega življenja preživel na ozemlju vojvodine Kranjske. Tako so nastali prvi popisi rastlinstva (1760), žuželk
(1763) in ptic (1769). Scopoli je opisal številne za znanost nove vrste rastlin, žuželk in
ptic prav z ozemlja Slovenije, ki je po njegovi zaslugi kot locus classicus mnogih vrst
dobila svoje mesto v svetovni naravni dediščini. S svojim delom in mednarodno vpetostjo je Scopoli že v 18. stoletju povedel slavo vojvodine Kranjske, današnje Slovenije,
po vsej Evropi. Obletnica odpira kulturno-zgodovinski pomen Slovenije in njene biotske
pestrosti v luči svetovne naravne dediščine ter njeno ohranjanje danes, 250 let kasneje.

+
 Vrste, ki jih je Joannes A. Scopoli prvič za znanost opisal z ozemlja tedanje Kranjske,
zato imajo v Sloveniji svoje tipsko nahajališče: bohinjski repnjak (Arabis vohinensis) –
endemit JV Alp, Scopolijeva čmrljevka (Bombylella atra) – splošno razširjena, a malo
znana evropska vrsta, danes v Sloveniji že izjemno redki črnoglavi strnad (Emberiza
melanocephala) in pri nas izumrli črni poljski kozliček (Carinatodorcadion aethiops;
izvirna risba iz Scopolijevega opisa vrste iz leta 1763 v delu Entomologia Carniolica).
Foto: Špela Pungaršek, Tomi Trilar, Davorin Tome
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KAJ JE VRSTA – IN KAJ NI!
prof. dr. Boris Kryštufek,
Prirodoslovni muzej Slovenije

četrtek

24. 1.

2019
ob 18.00 uri

Karl Linne, Charles Darwin in Ernst Mayr so vsi govorili o vrstah živih bitij, imeli pa so
različne predstave o tem, kaj vrsta pravzaprav pomeni. Danes smo tako zasičeni z različnimi “koncepti vrste”, da se slabše podučeni sprašujejo, ali je kategorija vrste sploh
realna in smiselna. Govorili bomo o problemih pri definiranju kategorije in uporabi načel v praksi, o spremenljivosti v razmejevanju vrst v zadnjih dveh stoletjih in o pomenu
ohranjenega muzejskega gradiva za stabilno poimenovanje vrst.

+ Stabilnost zoološkega poimenovanja zagotavljajo tipski primerki, ki so standardi
imen. Tipski primerki morajo biti shranjeni v odgovorni javni zbirki, zagotovljene pa jim
morajo biti ustrezne razmere hranjenja. Na sliki sta tipski primerek (lobanja in koža) in
izvirna etiketa Dolomys grebenscikovi V. Martino in E. Martino, 1935 (danes Dinaromys
bogdanovi). Zoološki inštitut in muzej Ruske akademije znanosti, St. Peterburg
(ZIN 34833). Ni v sorazmerju.
Foto: Boris Kryštufek
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DRAGULJI IZ ZOISOVE ZBIRKE
dr. Miha Jeršek,

Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana

četrtek

14. 2.

2019
ob 18.00 uri

Baron Sigmund (Žiga) Zois, s plemiškim naslovom von Edelstein (slovensko dragulj), je
v svoji zbirki poleg kamnin, rud, fosilov in mineralov zbral tudi dragulje. S svojo pojavno
obliko, načinom brušenja in redkostjo so pomemben del ustanovne zbirke prvega muzeja na Slovenskem. Med njimi so smaragdi iz Habachtala, zeleni beril iz Urala, jantar in
še mnogi drugi. Prav posebno mesto v zbirki ima diamant z inventarno številko ZS001.
Brušen je v predhodni obliki modernega briljantnega brusa in zažari tako v kratkovalovni kot v dolgovalovni ultravijolični svetlobi.

+ Zoisov diamant, Zoisova zbirka mineralov, ki jo hrani Prirodoslovni muzej Slovenije.
Foto: Igor Dolinar
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RAZSVETLJENSKA GEOLOGIJA –
O ZAČETKIH GEOLOŠKE ZNANOSTI
prof. dr. Mihael Brenčič,

Naravoslovno-tehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

četrtek

7. 3.

2019
ob 18.00 uri

Korenine geološke znanosti segajo globoko v človekovo preteklost. Ljudje so že v davnini izkoriščali mineralne surovine in pri tem ustvarili širok nabor geološkega znanja,
vendar to ni bilo sistematično in sistematizirano. Geološka znanost se, tako kot mnoge
druge naravoslovne znanosti, prične intenzivno razvijati šele v razsvetljenskem 18. stoletju. Oblikujeta se dve smeri razvoja, teoretična in praktična, ki se med seboj prepletata: prva smer predvsem v Franciji in v Angliji, druga v Nemčiji. V teh tokovih, predvsem
zaradi rudnika živega srebra v Idriji, se znajde tudi današnja Slovenija. Tukajšnje geološke razmere so pritegnile zanimanje pomembnih evropskih naravoslovcev, za geologijo pa so se pričeli zanimati tudi domači intelektualci. Med njimi pomembno vlogo
igra Žiga Zois.

+ Baltazar Hacquet: Litološko hidrografska karta iz dela Oryctographia Carniolica –
knjiga III, natisnjenega leta 1784
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PO SLEDEH SCOPOLIJA:
OD POIMENOVANJA VRSTE DO
ELEKTRONSKEGA ORODJA ZA DOLOČANJE
dr. Tomi Trilar,

Prirodoslovni muzej Slovenije

četrtek

14. 3.

2019
ob 18.00 uri

Kako določiti vrsto najdene živali ali rastline? V zadnjem desetletju je bilo razvitih mnogo programskih paketov, ki omogočajo enostavno in hitro izdelavo interaktivnih določevalnih orodij, za katere pa ni nujno, da temeljijo na sistematiki organizmov. Temelje slednji je sicer z dvojnim poimenovanjem postavil Karl Linne, pri nas pa je prvi po
Linnejevem vzgledu popisoval in opisoval vrste Joannes A. Scopoli. Nova določevalna
orodja pa so predvsem pri ljubiteljski uporabi in v vzgojno-izobraževalnem procesu
zelo uporabna, ker so veliko prijaznejša do uporabnika kot tradicionalni na papir natisnjeni ključi. Njihova največja prednost pa je možnost razmeroma enostavnega načina
prilagoditve različnim nivojem znanja. Uvedba takih interaktivnih orodij v izobraževalni
proces bo premagala eno največjih ovir za učinkovito spoznavanje biotske pestrosti - to
je kronično pomanjkanje določevalnih ključev, ki so prilagojeni potrebam uporabnika
in nivoju njegovega znanja.

+ Primer elektronskega določevalnega ključa za čmrlje. Foto: Tomi Trilar
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ŽIVLJENJE IN DELO
J. A. SCOPOLIJA V IDRIJI (1754 -1769)
Martina Peljhan, Ivica Kavčič, Tinka Gantar,

Muzejsko društvo Idrija

četrtek

28. 3.

2019
ob 18.00 uri

Prvi rudniški zdravnik in naravoslovec evropskega pomena J. A. Scopoli je v Idriji deloval polnih 15 let. Ob nesrečah, ki so ga spremljale od vsega začetka, brodolom na
reki Inn, smrt žene in dveh otrok, nerazumevanje ravnatelja rudnika, nepoznavanje jezika domačinov, se je z vsem žarom posvetil preprečevanju zastrupitev rudarjev z živim
srebrom in preučevanju rastlinstva, živalstva in mineralov Kranjske ter ustvaril evropsko
pomembna in še danes veljavna znanstvena dela.

+ Hiša v Idriji - danes Kosovelova ulica 8 v kateri je stanoval in ordiniral
Joannes A. Scopoli v letih 1754–1769.

Vir: foto Milan Papež, fototeka Mestnega muzeja Idrija

19

SCOPOLIJEVA FLORA KRANJSKE
Špela Pungaršek,

Prirodoslovni muzej Slovenije

četrtek

4. 4.

2019
ob 18.00 uri

Leta 1760 je J. A. Scopoli izdal delo Flora Carniolica - prvo monografijo o rastlinah na
Kranjskem. V njej je opisal okoli 1000 vrst rastlin, gliv in lišajev, nekatere vrste celo s
kranjskimi imeni. Pri poimenovanju vrst še ni sledil Linnejevemu dvojnemu poimenovanju, kar je popravil v drugi izdaji Flore Carniolice iz leta 1772. Knjiga je postala temelj
slovenske floristike. V njej je opisal mnoge vrste rastlin, tudi precej pogoste lesne vrste,
kot so ruj, črni gaber, lipa in nekatere vrbe. Kaj o rastlinah Kranjske še piše Scopoli?

+
 Scopoli je bil eden prvih raziskovalcev naših gora. V naših Alpah je opazil neznano
plazečo vrbo in jo v delu Flora Carniolica poimenoval alpska vrba (Salix alpina).
Foto: Špela Pungaršek

20

ŽIGA ZOIS NEKOLIKO DRUGAČE
prof. dr. Mihael Brenčič,

Naravoslovno-tehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

četrtek

18. 4.

2019
ob 18.00 uri

Žiga Zois (1747–1819) je pomembna oseba slovenskega zgodovine. Vplival je na številna področja slovenskega preporoda in na njihovi poti podpiral mnoge slovenske razumnike; mednje sodijo tako pomembne osebe, kot so Anton Tomaž Linhart, Valentin
Vodnik in Jernej Kopitar. Zato ga danes povezujemo predvsem z razvojem slovenske
književnosti. Toda Zois ni bil le to, bil je bil izredno zanimiva in kompleksna osebnost,
ki je posegala na številna področja, od literarnih poizkusov, ekonomije, naravoslovja in
prostozidarstva. Imel je intenzivne in številne povezave s pomembnimi osebnostmi po
vsej Evropi. Kdo so bili ti ljudje in kakšna je bila njihova zgodovinska vloga? Kako je bil
Žiga Zois povezan z ožjo in širšo družino, in kako je bila ta vpeta v družbo? In kakšna je
dediščina Žige Zoisa?

+ Breg z Zoisovo palačo v letih med 1760 in 1765
Foto: Arhiv Inštituta za arheologijo ZRC SAZU
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FAVNA PAJKOV V SLOVENIJI
OD SCOPOLIJA DO DANES
Tea Knapič,

Prirodoslovni muzej Slovenije

četrtek

25. 4.

2019
ob 18.00 uri

Začetki poznavanja pajkov v Sloveniji segajo v čas, ko je v Idriji služboval Joannes A.
Scopoli. Delo Entomologia Carniolica (1763) je prva monografija o žuželkah in drugih
členonožcih, ki jih je med letoma 1758 in 1762 našel na Kranjskem, med njimi tudi 44
vrst pajkov. V drugi polovici 20. stoletja je na slovenskem ozemlju preučeval pajke dr.
Anton Polenec. Uredil je ugledno zbirko pajkov slovenskega ozemlja, ki jo hranimo v
Prirodoslovnem muzeju Slovenije, objavil številne publikacije o pajkih in sodeloval pri
izdelavi kataloga jugoslovanskih pajkovcev. Danes pa imamo že katalog favne pajkov
Slovenije, kjer je trenutno zabeleženih 753 vrst, najdenih na slovenskem ozemlju.

 Vsem dobro poznanega osastega pajka (Argiope bruennichi) je leta 1772 pravza+
prav opisal Joannes A. Scopoli.
Foto: Tea Knapič
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NENAVADNE ZGODBE
O SCOPOLIJEVEM GORSKEM ŠKRŽADU
akad. prof. dr. Matija Gogala,

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

četrtek

9. 5.

2019
ob 18.00 uri

Scopoli je leta 1772 opisal gorskega škržada z znanstvenim imenom Cicada montana,
ki ga je našel v okolici Idrije. Čeprav se njegovi primerki niso ohranili, je opis veljal kot
dovolj natančen, da so strokovnjaki poročali o razširjenosti te vrste po vsej Evropi. Zapletlo pa se je ob primerjavi oglašanj. Francoz Boulard je odkril, da v Pirenejih gorski škržadi pojejo drugače kot drugod v Franciji. Tudi mi smo začeli snemati napeve gorskih
škržadov iz različnih krajev Slovenije, raziskave pa smo razširili še dlje po Balkanskem
polotoku in odkrili neverjetno pestrost vrst, ki smo jim nekoč pravili zgolj gorski škržad,
Scopolijev. In kako vemo, katero od teh je v resnici opisal Scopoli? Na to bo odgovorilo
predavanje.

+ Scopolijev gorski škržad Cicadetta montana (Scopoli 1772).
Foto: Matija Gogala
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SCOPOLI – ZDRAVNIK
RUDARJEV ŽIVEGA SREBRA V IDRIJI
prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec,

Inštitut za zgodovino medicine, Medicinska fakulteta,
Univerza v Ljubljani

četrtek

23. 5.

2019
ob 18.00 uri

Scopolijevo zdravniško delo med rudarji idrijskega rudnika živega srebra je pomemben, skorajda pionirski prispevek v medicini dela. Klinični popisi kronične zastrupitve z
živim srebrom in poskusi zdravljenja so redkost v njegovem času. Popisal jih je v delu
De Hydrargyro Idriensi (1761). Poznal je tudi dela predhodnikov, Georga Bauerja-Agricole, Paracelsusa, Mattiolija in Baltazarja Hacqueta. Z zdravniškim delom je postal prvi
obratni zdravnik v Avstriji, skrb za idrijske delovne invalide pa je prevzela takratna država in zanje odprla cesarski špital v Ljubljani.

 Naslovnica Scopolijevega ključnega zdravniškega dela o kroničnih zastrupitvah z
+
živim srebrom De Hydrargyro Idriensi iz leta 1761. Izvod iz knjižnice idrijskega
lekarnarja in Scopolijevega sodelavca Ernesta Freyerja.
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PALEONTOLOGIJA
V ČASU SCOPOLIJA IN ZOISA
mag. Matija Križnar,

Prirodoslovni muzej Slovenije

četrtek

13. 6.

2019
ob 18.00 uri

Zanimanje za fosile in izumrle organizme sega v čas prvih civilizacij. Zgodovina paleontologije, kot znanstvene vede, pa je veliko mlajša. Za njenega očeta velja francoski
paleontolog in naravoslovec Georges Cuvier (1769–1832). Ravno v tistem času so tudi
na ozemlju današnje Slovenije delovali nekateri znani naravoslovci od Joannesa A.
Scopolija, Baltazarja Hacqueta do Žige Zoisa ter Franza Xaverja von Wulfena. Vsi so s
svojim znanjem in poznavanjem pripomogli k razvoju paleontologije ožjega in širšega
ozemlja Slovenije. Za omenjenimi naravoslovci se je ohranilo le malo primerkov fosilov,
a mnogi so bili tudi prvi muzejski eksponati v razvijajočem Deželnem muzeju takratne
Kranjske.

+ Zametki paleontologije na slovenskem ozemlju so razvidni iz nekaterih del Scopolia in Hacqueta, medtem ko so se za Zoisom ohranili še nekateri amoniti iz okolice
Triglavskih jezer.
Foto: Matija Križnar
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JOANNES ANTONIUS SCOPOLI IN ČEBELE
Janez Gregori,

Prirodoslovni muzej Slovenije

četrtek

12. 9.

2019
ob 18.00 uri

J. A. Scopoli v svojem delu Entomologia Carniolica iz leta 1763 poleg številnih čebel
rodu Apis, pod zaporedno številko 811, opisuje tudi medonosno čebelo z imenom Apis
mellifica. Še podrobnejše jo predstavlja v delu Dissertatio di apibus (Annus IV. Historico-naturalis), ki je izšlo leta 1770. V 17 poglavjih, ki jih imenuje opazovanja, obširno
govori o čebelarjenju na tedanjem Kranjskem, o panjih, pridelovanju medu, o rojenju
in umetnem napravljanju rojev, o prevažanju čebel na paše, o boleznih in sovražnikih
čebel ter o medonosnem cvetju.

+ Kranjska čebela (Apis mellifera carnica).
Foto: Janez Gregori
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ORNITOLOŠKA ZAPUŠČINA
ORNITOLOGA DR. OTMARJA REISERJA
prof. dr. Franc Janžekovič,

Oddelek za biologijo, Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
Univerza v Mariboru

četrtek

26. 9.

2019
ob 18.00 uri

Dr. Otmar Reiser (1861–1936) je bil svetovna avtoriteta na področju ornitologije. Izhaja
iz mariborske družine Reiser, ki je do 2. svetovne vojne živela v Mariboru in zaznamovala Štajersko. Reiser je raziskoval ptice v okolici domačega Maribora, kjer je ustvaril
zbirko okrog 16.000 jajc in ptičjih mehov. Udeležil se je ekspedicije v Brazilijo, od koder
je opisal nove vrste ptičev. Večino ustvarjalnega življenja je posvetil raziskavam ptic
Balkana. Deloval je v okviru Zemaljskega muzeja v Sarajevu in organiziral ekspedicije
v države Balkanskega polotoka. V sarajevskem muzeju je zapustil zbirko 9226 ptičjih
mehov, v dunajskem muzeju pa okrog 12.000 jajc. Njegova bibliografija obsega 140
del, najpomembnejše med njimi je monografija Ornis Balcanica.

+ Otmar Reiser, ornitolog svetovnega formata, je v svojem plodnem življenju ustvaril tri
velike ornitološke zbirke, in sicer na Dunaju, v Sarajevu in v rodnem Mariboru. Na sliki
je zbirka Reiserjevih tenkokljunih škurhov (Numenius tenuirostris), danes zelo verjetno
izumrle vrste, ki je ohranjena v Zemaljskem muzeju Bosne in Hercegovine v Sarajevu.
Foto: Al Vrezec
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ZOISOVA ZBIRKA PO ZOISU
dr. Breda Činč Juhant,

Prirodoslovni muzej Slovenije

četrtek

10. 10.

2019
ob 18.00 uri

Zoisova zbirka mineralov se imenuje po prvotnem lastniku zbirke Žigi Zoisu in obsega
približno 5000 primerkov. Zbirka je usodno povezana z muzejskimi stavbami. Se je baronova želja po njegovi smrti uresničila in kako? Ustanovna zbirka prvega muzeja na
Slovenskem je bila prvič predstavljena javnosti v stavbi liceja, in sicer leta 1831. Od leta
1888 zbirka domuje zbirka v današnji muzejski hiši. Razstavni obseg se je skrčil na zgolj
300 primerkov. Se naravoslovnemu muzealstvu obetajo boljši časi?

+ Zoisova zbirka v Prirodoslovnem muzeju Slovenije danes.
Foto: David Kunc
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SCOPOLIJEVA
ENTOMOLOGIA CARNIOLICA
dr. Andrej Gogala,

Prirodoslovni muzej Slovenijea

četrtek

24. 10.

2019
ob 18.00 uri

Leta 1763 je na Dunaju izšla knjiga J. A. Scopolija z naslovom Entomologia Carniolica.
V njej je Scopoli naštel in opisal 1153 vrst žuželk, med katere so takrat šteli tudi rake,
pajkovce in stonoge. Več kot polovico vrst je opisal na novo, preostale pa povzel po
Karlu Linneju ali Nikolausu Podi. Scopoli je bil med prvimi raziskovalci, ki je uporabljal
Linnejevo metodo poimenovanja z dvojnimi imeni, rodovnim in vrstnim, ki jo je Linne za
živali vpeljal v deseti izdaji svojega Systema naturae iz leta 1758. O težavah, s katerimi
se je Scopoli ob tem srečal, se je posvetoval kar z Linnejem samim, s katerim si je dopisoval. Na primerih stenic, čebel in os bomo spoznali še posamezne primere težav, s
katerimi se srečujemo danes, ko skušamo pojasniti Scopolijeve opise. Njegova zbirka
se namreč ni ohranila, zato tega ne moremo neposredno preveriti in mnoge njegove
vrste ostajajo nepojasnjena imena na porumenelem papirju.

+ Ilustracije stenic iz Scopolijevega dela Entomologia Carniolica, ki je izšlo leta 1763.
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GLASBA HABSBURŠKEGA
RAZSVETLJENSTVA
dijaki in nekdanji dijaki Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana;
povezujeta prof. Edita Garčevič Koželj, Konzervatorij za glasbo in
balet Ljubljana, in doc. dr. Al Vrezec, Prirodoslovni muzej Slovenije

četrtek

14. 11.

2019
ob 18.00 uri

Doba habsburškega razsvetljenstva pod Marijo Terezijo in Jožefom II. ni spodbujala le
razvoja znanosti, pač pa je prišlo tudi do razcveta v glasbeni umetnosti, ki so jo habsburški monarhi zelo cenili. Tako so nastala vrhunska glasbena dela skladateljev, ki so
bili povezani z dunajskim dvorom ali so mu bili blizu, kot so bili Joseph Haydn, Antonio
Salieri in Wolfgang Amadeus Mozart, leto 2019 pa je posebno tudi zaradi 300-letnice
rojstva skladatelja Leopolda Mozarta (1719–1787). Glasbeni naboj habsburškega razsvetljenstva bomo podoživeli na koncertno obarvanem dogodku, ki mu bo sledilo še
odprtje razstave o dveh velikih naravoslovcih razsvetljenske dobe, Joannesu A. Scopoliju in Žigi Zoisu.

 Leopold Mozart (1719–1787) je bil ena osrednjih glasbenih figur razsvetljene
+
Habsburške monarhije, ki v letu 2019 praznuje 300-letnico rojstva.
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KOLIKO SLEDILCEV BI IMEL SCOPOLI?
prof. dr. Davorin Tome,

Nacionalni inštitut za biologijo

četrtek

28. 11.

2019
ob 18.00 uri

Število sledilcev na Facebooku danes odseva zanimanje javnosti za določeno temo. V
strokovni javnosti veliko govorimo o pomenu biodiverzitete in izginjanju vrst, a po številu
sledilcev sodeč širše javnosti to ravno ne zanima kaj dosti. Čeprav že od Scopolija dalje
Slovenci zbiramo znanstvene dokaze o živalih in rastlinah, ki bivajo na našem ozemlju, pa še danes ne vemo, koliko jih je v resnici. Strokovnjaki odkrivajo, da je podobno
povsod po svetu. Odkrivanje in dokumentiranje vrst je natančno delo, ki zahteva veliko
znanja in časa. Prav slednjega pa nam zmanjkuje. Zaradi naših posegov v okolje vrste
izumirajo vedno hitreje in mnogih ne bomo spoznali nikoli. Biodiverziteto sicer rešujemo z naravovarstvenimi posegi, a za zdaj ne kaže, da bi bili pri tem tudi zelo uspešni.

+ Nekatera dejanja ljudi v manj razvitih državah, kot na primer prodaja prostoživečih
živali na tržnici, so za evropske standarde povsem nesprejemljiva. V resnici pogosto
ne pomenijo omembe vredne grožnje naravi ali okolju, še posebej, če jih primerjamo
z odtisi, ki jih v okolju puščamo prebivalci razvitih držav. Mimogrede, čuka (Athene
noctua) v naročju trgovca je znanstveno opisal Scopoli.
Foto: Davorin Tome
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LJUBLJANSKI POMNIKI
RAZSVETLJENSTVA IZ NARAVNEGA KAMNA
dr. Matevž Novak,

četrtek

6. 12.

2019
ob 18.00 uri

Geološki zavod Slovenije

Skozi najlepše portale iz naravnega kamna v Ljubljani in opise kamnitih spomenikov
bomo vstopali v svetove najvidnejših predstavnikov razsvetljenstva na Slovenskem.
Naravni kamen, kot najtesnejši vezni člen med naravno in kulturno dediščino, bo povezoval geološke zanimivosti Ljubljane z baronom Žigom Zoisom, Valentinom Vodnikom,
Gabrijelom Gruberjem, Francem Antonom Steinbergom, Balthasarjem Hacquetom in
drugimi Ljubljančani, ki so zaznamovali naravoslovno-tehniško znanost.

+ Kamniti portal Zoisove palače na Bregu v Ljubljani.
Foto: Matevž Novak
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CIKEL SOBOTNIH
NARAVOSLOVNIH DELAVNIC

RAZISKUJEMO
NARAVO
Cikel delavnic smo pripravili ob naši
občasni razstavi, posvečeni Giovanniju
Antoniju Scopoliju in Žigi Zoisu. V duhu
teh velikih mož, ki sta postavljala temelje
slovenskega naravoslovja, bomo otrokom
skozi igro, ustvarjanje in zabavo predstavili
pomen naravoslovja in naravoslovnih
raziskav ter jih navdušili nad odstiranjem
skrivnosti narave. V času izzivov, ki
jih postavljajo pred nas podnebne
spremembe, izginjanje biodiverzitete
in spreminjanje okolja, bomo zagnane
naravoslovce še zelo potrebovali.
Kot pravijo: na mladih svet stoji …

i
bodo udeležil
e
s
i
k
ci,
prejmejo
Otro h delavnic, rilce.
peti nanje in da
priz

Primerne so za otroke od 5 do 12 let, mlajši otroci se jih lahko udeležijo v spremstvu odraslega.
Delavnice se pričnejo ob 11. uri.
Zaradi zagotavljanja kakovosti in omejenih prostorskih zmogljivosti je število mest omejeno.
Rezervacij ne sprejemamo, vstopnice pa so na voljo pri blagajni muzeja in v naši spletni trgovini
(v spletu do dneva pred prireditvijo).

sobota

19. in 26.
januar 2019

sobota
16. in 23.
februar 2019
sobota

9. in 23.

marec 2019
sobota

6. in 20.
april 2019
sobota

18. in 25.
maj 2019
sobota

1. in 8.

junij 2019
sobota

7. in 14.

september 2019
sobota

5. in 12.

oktober 2019
sobota

9. in 23.

november 2019
sobota
7. in 14.
december 2019

So dinozavri res leteli?

Poznate odgovor? Prav mogoče je, da živite v zmoti.
Pogovarjali se bomo o starodavnih plazilcih in izdelovali premikajoče se pterozavre, dinozavre in druge – zavre.

Preučujemo podzemlje

Slovenija je kraška dežela in zibelka vede, ki preučuje življenje v podzemlju.
Pogovarjali se bomo o raznolikosti življenja v večni temi podzemlja ter izdelali
slike praskanke z jamskimi živalmi.

Zakaj imajo ptice barvito perje?

Ljudje radi občudujemo ptičje petje in njihovo barvito perje. A čemu to služi?
Poiskali bomo odgovore na to vprašanje in izdelali pojoče voščilnice z barvitimi
ptički ter dobrimi željami za ohranjanje narave.

Šest nog, glava, oprsje in zadek

To so skupne lastnosti zelo velike skupine živali z izjemno raznolikimi predstavniki. Nekateri so koristni, drugi včasih človeku povzročajo velike preglavice.
Ko bomo spoznali njihov pomen, bomo izdelali zanimivo obešanko (mobile).

Gremo duhat rožice!

Spoznali bomo nekaj najpogostejših travniških cvetlic in o njih izvedeli
prenekatero uporabno zanimivost. Z rožnimi vzorci bomo okrasili platnene
nakupovalne vrečke.

Pokukajmo pod morsko gladino

Preden se odpravimo na počitnice, bomo ob zabavni igri spoznavali morske
živali. Izdelali in okrasili bomo vsak svoj naravoslovni dnevnik, v katerega bodo
lahko otroci beležili svoje počitniške dogodivščine.

Kdo se boji velikih zveri?

Pogovarjali se bomo o vlogi velikih zveri v gozdu in izdelali mehke lutke
medveda, risa in volka.

Želod ali žir?

Spoznavali bomo gozdne plodove in izdelali trajne venčke z uporabo naravnih
materialov, ki jih najdemo v gozdu. Ob dnevu mrtvih jih bodo otroci lahko položili
na grobove svojih bližnjih.

Svet pod našimi nogami

V našem modelu kraške jame bomo iskali stalaktite, stalagmite, pa tanke
cevaste kapnike - špagete, kapniški steber, kristale kalcita, jamske bisere in
posebne kapnike heliktite. Izdelali bomo vsak svoj model kraške jame.

Sij plemenitih kovin

Zlato, srebro in platina so kemijski elementi, kovine in minerali. S skupnim
imenom jih imenujemo plemenite kovine. Ko bomo spoznali njihove lastnosti,
bomo z bleščicami kovinskega leska okrasili praznične okraske.
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