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Kamniški zbornik XIX
Kamniški zbornik XIX vstopa s to knjigo v drugo desetletje izhajanja po oživitvi leta 1996.
Kamniški zbornik izhaja vsaki dve leti. Vsi prispev
ki so vsebinsko vezani na območje kamniške občine.
Sodelavci so ljudje različnih generacij, poklicev in stopenj izobrazbe. Nekateri od njih sodelujejo stalno in
svoje raziskovalno delo načrtujejo tako, da dosežke
objavijo v Zborniku, drugi priložnostno, ko se ukvarjajo
s kamniško tematiko. Prispevkov za objavo je zmeraj
dovolj. Uredništvo se zahvaljuje vsem, ki so z bogato
vsebino napolnili Zbornik za leto 2008.
Vsebina prispevkov prikazuje, o čem razmišljajo
ljudje, ki živijo na tem območju, z njega ali od drugod
izhajajo, kaj jih v zvezi s Kamnikom zanima, s čim se
ukvarjajo poklicno ali v prostem času. Zbornik predstavlja kamniške družbene, naravne in gospodarske
posebnosti, tudi svetovno ali evropsko pomembna odkritja zavzetih raziskovalcev. Marsikateri od člankov je
lahko osnova za nove ideje na področju turizma, gospodarskega in družbenega razvoja.
Kamniški zbornik je odprt za vsa argumentirana
mnenja. Življenje ljudi zmeraj temelji na preteklosti, če to hočemo ali ne, zato bi jo morali poznati. V
razdelku, posvečenem zgodovini, Jože Arko prikazuje
pomembnost kamniških enot v osamosvojitveni voj
ni, Damjan Hančič delovanje komunistične partije po
koncu druge svetovne vojne, kot ga kažejo zapisniki,
Vilma Vrtačnik Merčun šolstvo v kamniškem šolskem
okraju od 1904 do 1913, filmsko podobo Kamnika do
uveljavitve televizije Stanko Šimenc, desetletje kam
niškega alpinizma Bojan Pollak ipd. Zelo pomembne
so raziskave kamniških obrti. Letos predstavljamo
svečarstvo in medičarstvo, ki ju je raziskala Jasna Pa
ladin, ter apnarstvo in rezbarstvo, o katerih piše Vilko
Rifel.

V tem zborniku se več prispevkov ukvarja s tematiko
Velike planine. Vanda Rebolj, France Malešič in sodelavci predstavljajo vse, kar je znanega in zapisanega
o njej, od mlajšega paleolitika naprej. Vsem, ki želijo
izvedeti še več, je na voljo izčrpen seznam literature.
Z arheološkega vidika je obdelana t. i. ovalna bajta,
zlasti z etnološkega pa Mlinarjev stan. Velika planina je bila pred časom v središču burnih razprav, ali
žičnico popraviti ali opustiti, čigava je/bo zemlja pod
žičniškimi napravami. Da pa so se o Veliki planini prepirali že prej, kaže objava sodnega zapisnika iz leta
1540, ki morda odgovarja tudi na marsikatera sodob
na vprašanja.
Članki s področja paleontologije (Jure Žalohar, Ma
tija Križnar in drugi) opozarjajo na intenzivnost tovrstnih raziskav in pomembnost odkritij. Veliko botanično
in zoološko pestrost kamniškega območja potrjujeta
raziskavi rastlinstva Menine planine in hroščkov kozlič
kov, ranljivost narave pa prispevka Danijela Bezga o
izginotju nekaterih vrst plevela zaradi intenzivnega
kmetijstva in Vida Kregarja o veternicah.
Pred leti je bil v Kamniku simpozij o Gregorju Križni
ku, vendar predavanja še niso dobila knjižne oblike,
zato se pomembnega Motničana spominjamo z dvema člankoma, ki so ju pripravile sodelavke Matične
knjižnice Kamnik in njegova pravnukinja Damjana
Križnik.
Kot vsakokrat tudi zdaj predstavljamo štiri pomembne kamniške ustvarjalce: pesnici Anico Gladek in
Urško Tomec ter likovnika Bogdana Potnika in Toneta
Žnidaršiča. Intervjuvali pa smo znanstvenika Vladimirja Klemenčiča in alpinista Marka Prezlja.
Več prispevkov je posvečenih pomembnim obletnicam ljudi preteklega in sedanjega časa: Angelika
Hribarja, Ladislava Hrovata, Ivana Mazovca in slikarja
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šestdesetletnika Tomaža Perka. V zadnjih dveh letih
so umrli: častna občana Cene Matičič in Emilijan Cevc,
etnolog Tone Cevc in slavistka Anda Peterlin, o katerih
objavljamo krajše ali daljše članke.
Prav ob koncu priprave tega zbornika pa je umrl
nekdanji predsednik republike Janez Drnovšek, ki mu
posvečamo spominski zapis župana Antona Toneta
Smolnikarja.
Zahvaljujem se vsem avtorjem za članke, članom
uredniškega odbora za sodelovanje, Sašu Matičiču in
Dušanu Sterletu za oblikovanje Kamniškega zbornika
2008. Za Zbornik, kot se predstavlja javnosti, je bilo
potrebnega veliko dela in znanja Milana Šuštarja, ki
se mu iskreno zahvaljujem za lektoriranje, presojo
člankov in estetske podobe knjige. Županu občine
Kamnik Antonu Tonetu Smolnikarju in občinskemu
svetu hvala za moralno podporo in finančna sredstva.
Glavna urednica
Marjeta Humar

Kamnik, marec 2008
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Pred dvanajstimi leti smo obudili Kamniški zbornik
kot pomemben dokument razvoja naše občine, po
ljudnih in znanstvenih vsebin, naše preteklosti in
sedanjosti, njegovi prispevki ohranjajo pomembne
dokumente tudi za prihodnje rodove. Morda mnogi v
prvem trenutku tudi zaradi pomanjkanja časa, vsako
dnevnega hitenja te zajetne knjige ne preberejo v celoti, jo odložijo za prihodnjič – za leta kasneje?
Glavna urednica Marjeta Humar je dala pobudo za
ponovno izhajanje; ob letošnjem občinskem prazniku
in izidu »njene« sedme številke je tudi zato med nagrajenci občine Kamnik. Na slavnostni seji je prejela zlato
priznanje občine Kamnik. Tudi njej vsa zahvala za trud
in prispevek pri ustvarjanju Kamniškega zbornika.
		

Župan Anton Tone Smolnikar

Matija Križnar, univ. dipl. inž.
Godešič 134, Škofja Loka

Prof. dr. Katarina Čufar
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

vja doslej še niso zasledili. Najnovejše raziskave (Križ
nar 2007b) oligocenskih in miocenskih plasti so odkri
le tudi zanimive fosilne lesove (listavcev in iglavcev) v
okolici Kamnika, Kamniške Bistrice in Moravč.

Fosilni les Carapoxylon iz
spodnjemiocenskih plasti
pri Komendi
Uvod
Fosilnega lesa iz obdobja mlajšega terciarja je v
Sloveniji veliko, toda raziskave so bile do sedaj izve
dene le na nekaterih nahajališčih z dokaj skromnimi
taksonomskimi določitvami najdenih vrst. V zadnjih le
tih smo raziskali velik del področja med Komendo in
Kamnikom, kjer smo poleg različnih fosilov našli tudi
nekaj zanimivih primerkov fosilnega lesa. Med najbolj
zanimive ostanke sodi fosilni les dreves listavcev iz
rodu Carapoxylon, ki so uspevala pri nas v spodnjem
miocenu, ko je tu vladalo tropsko podnebje kopenskih
predelov centralne Paratetide. Opisani fosilni les je pr
va najdba lesa iz tega rodu v Sloveniji in predstavlja
le del obsežne raziskave oligocenskih in mioc enskih
lesov Slovenije. Posebej zanimiv je zato, ker je njegova
zgradba primerljiva s tropskimi lesnimi vrstami iz dru
žine Meliaceae in rodov Carapa, Xylocarpus in Entan
drophragma. Ti rodovi so bližnji sorodniki mahagonijev
in danes uspevajo v tropskih predelih. Raziskani fosil
ni les Carapoxylon je v Sloveniji uspeval takrat, ko je
bilo tu tropsko podnebje, in je že zdavnaj izumrl.
Pregled raziskav fosilnega lesa v Sloveniji in okolici
Kamnika  
Les predstavlja tkivo debel, vej in korenin lesnih
vrst, kamor spadajo drevesa in grmi. Na osnovi zgrad
be lesa lahko določimo družino, rod in vrsto lesne ras
tline. Podobne metode uporabljamo za določevanje
normalnega (recentnega) in fosilnega lesa. Pri sled
njem je določevanje bolj težavno, saj so mnoge vrste
že izumrle, nasploh pa nam primanjkuje primerjalnega
materiala.
V literaturi je moč zaslediti zelo malo taksonomskih
določitev fosilnih lesov iz Slovenije. Budnar-Tregubo
va (1961) navaja iz spodnjepliocenskega premoga
Kanižarice pri Kočevju naslednje vrste: Taxodioxylon
sequoianum, Taxodioxylon taxodi, Piceoxylon picea in
fosilne lesove nedoločenih listavcev. Leta 1973 je Šer
celj iz rudnika (premogovnika) Zagorje ob Savi opisal
deblo mamutovca, ki ga je pripisal rodu Sequoioxylon.
(Šercelj 1973)
V zadnjih letih (Križnar 2000 in 2007a) so raziskali
nekatere odprte kope v Zasavju in iz tam nabranih pri
merkov določili: Taxodioxylon gypsaceum, Taxodioxy
lon cf. gypsaceum in nedoločene lesove taksodijevk
(Taxodiaceae gen. et sp. indet.). Vse te vrste pripadajo
iglavcem (golosemenkam), medtem ko lesa listavcev
(kritosemenk dvokaličnic) v oligocenskih plasteh Zasa

V tem prispevku prikazujemo zgradbo in identifika
cijo kosa fosilnega lesa, ki je bil odkrit na sekundar
nem mestu, v strugi potoka, kamor ga je prineslo z me
sta prvotnega nahajališča. V razpokah in na površini
fosilnega lesa je bilo ohranjene še dovolj prikamnine,
da smo lahko ugotovili njegovo prvotno nahajališče in
starost. Fosilni les se je ohranil v plasteh drobnozrnate
in dobro konsolidirane peščene sedimentne kamnine,
ki je zelenkaste do sivkaste barve. V kamnini je mo
goče zaslediti fragmente školjk, ostanke litotamnijskih
alg, bodic morskih ježkov, mahovnjakov in drugih fo
silov. Kamnina, iz katere izhaja fosilni les, je spodnje
mioc enske starosti oziroma pripada srednjegovškemu
členu govške formacije, katerih starost so določili z
analizami nanoplanktona. (Žalohar in Zevnik 2006)
Celotna govška formacija v Tunjiškem gričevju naj bi
zajemala obdobja egerija, eggenburgija, ottnangija in
karpatija (od 21 do 16,4 milijone let) in morda še sta
rejših plasti.
Material in metode
Ob potoku, pritoku večjega Knežjega potoka, na juž
nem pobočju vzpetine imenovane Kamenek, ki leži se
verovzhodno od Mlake pri Komendi (slika 1), smo našli
kos fosiliziranega debla, velikega 15 x 18 cm. Delovna
oznaka primerka in mikroskopskih vzorcev je TUD02.
Površino fosilnega lesa smo zgladili za opazovanje pod
stereomikroskopom. Izdelali smo tri orientirane pre
reze (prečni, radialni in tangencialni). Opisani fosilni
ostanki so v zasebni zbirki Dava Preisingerja in Matija
Križnarja. Zgradbo lesa smo opisali v skladu z lesnoa
natomskimi viri IAWA (1989), Torelli (1991), Richter in
Dallwitz (2000) in InsideWood (2004).

Razprave – paleontologija

Spodnjemiocenske plasti severno od Komende

Opis anatomskih znakov fosilnega lesa
Na polirani površini smo opazili slabo razločne pri
rastne plasti in večje difuzno razporejene traheje (sli
ka 2.1).
Mikroskopske znake smo opazovali na vseh treh
prerezih (prečnem, radialnem in tangencialnem). Pri
rastne plasti so nerazločne in neizrazite, čeprav jih
razmejuje marginalni aksialni parenhim (slika 2.3).
Traheje se pojavljajo posamično ali v skupkih po 2
ali 3, največ do 5 (slika 2.3). Na kvadratni milimeter
je 11–16 trahej, premer posamezne traheje je med
40–150 μm (slika 2.2). Višina skupka dveh trahej (v
radialni smeri) je med 100–150 μm. Skupki s tremi
ali več trahejami imajo radialne dimenzije do 200 μm.
Dolžina trahejnih členov v radialnem prerezu je do 600
μm. Traheje imajo enostavne preforacije (slika 2.4). In
tervaskularne piknje so majhne in imajo premer 2–3
μm. Traheje pogosto vsebujejo vključke – obarvane
gumozne depozite in zapolnitve (slika 2.2 in 2.3). Vlak
na (libriformska) so septirana (slika 2.4). Trakovi so
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GEOLOŠKA KARTA JUŽNEGA
DELA TUNJIŠKEGA GRIýEVJA
(po Žalohar in Zevnik, 2006)

Razprave – paleontologija
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Mlaka
Gora
pri Komendi

Križ

Slika 1: Karta območja Tunjiškega gričevja in geološka karta južnega dela z označenim nahajališčem fosilnega lesa (*)

heterogeni. V osrednjem delu imajo ležeče celice, ob
robovih pa kvadrataste celice, kar je vidno v radialnem
in tangencialnem prerezu. Trakovi so enoredni in dvo
redni (slika 2.6), redko se pojavljajo večredni trakovi.
Zasledili smo 8 do 11 trakov na milimeter. Višine dvo
rednih trakov so med 250–290 μm. Aksialni parenhim
je predvsem paratrahealen, vazicentričen in krilast
(slika 2.2). Pojavlja se tudi difuzni aksialni parenhim.
Premer celic aksialnega parenhima v prečnem prere
zu je 15–25 μm. Radialna dolžina aksialnega parenhi
ma je med 60–90 μm. V posameznih celicah trakov se
pojavljajo romboid
 ni kristali (slika 2.5).
Na osnovi prikazanih znakov smo ugotovili, da pro
učevani fosilni les spada v družino Meliac eae (meli
jevke), najverjetneje rod Carapoxylon z najbližnjimi
recentnimi sorodnimi rodovi Carapa, Xylocarpus in
Entendrophragma (Richter in Dallwitz 2000). Zelo po
memben znak predstavljajo septirana vlakna, značil
na za več recentnih rodov te družine in za rod fosilne
ga lesa Carapoxylon. Pri zelo podobnem in pogostem
fosilnem lesu Cedroxylon iz iste družine pa jih le redko
zasledimo (Mädel 1960). Trakovi pri rodu Carapoxylon
so heterogeni in pogosto vsebujejo romboid
 ne krista
le, kar je tudi pomemben diagnostični znak.
Fosilni les iz rodu Carapoxylon je bil v srednji Evro
pi že večkrat opisan in ima dokaj prepoznavno lesno
zgradbo, čeprav je fosilne lesove težko primerjati z re
centnimi. Določitev vrste je še težavnejša, saj je zgrad
ba različnih vrst istega rodu pogosto zelo podobna.
Nekateri znaki nakazujejo, da smo raziskali fosilno vr
sto Carapoxylon ornatum.

Podajamo še sistematiko in omembe iz rodu Carapoxylon v literaturi (po Selmeie
 r 1999):
red Rutales
družina Meliaceae
rod Carapoxylon (Mädel 1960)
1960 Carapoxylon n. g. – Mädel, str. 396
1960 Carapoxylon ornatum (Felix 1896) nov. comb.
– Mädel, str. 401–404, sl. 2, sl. 5, tabela 3, sl. 6–8,
tabela 4, sl. 9–10, tabela 6, sl. 16
1983 Carapoxylon ortenburgense n. sp. – Selmeier,
str. 100–111, sl. 2–6, tabela 1–4
1997 Carapoxylon xylocarpoides n. sp. – Gottwald, str.
30–31, tabela V, sl. 42–45, tabela XI, sl. E.
1998 Carapoxylon sp. – Selmeie
 r, str. 294, sl. 9
1999 Carapoxylon cf. xylocarpoides Gottwald 1997 –
Selmeier, str. 228–230, sl. 6–7
2002 Carapoxylon sp. – Selmeier, str. 177–178, sl.
16
Stratigrafska razširjenost in paleoekologija:
Iz evropskih najdišč tako poznamo naslednje vrste
rodu Carapoxylon (z obdobji pojavljanja):
Carapoxylon xylocarpoides – ottnangij do badenij
Carapoxylon ortenburgense – ottnangij do badenij
Carapoxylon ornatum – ottnangij do panonij
Carapoxylon fasciat um – panonij (torton?)
Carapoxylon heteroradiat um – oligocen (?)
Carapoxylon porosum – eocen
Fosilni lesovi rodu Carapoxylon so poznani iz Nem
čije, Romunije in nekdanje Sovjetske zveze (Kavkaz).
Najstarejša vrsta (C. porosum) se pojavi v eocenu Kav
kaza. Iz oligocenskih plasti Romunije (Petrescu 1978)
so opisali vrsto Carapoxylon heteroradiat um. Bolj po
gosto se rod začne pojavljati v miocenu nemških na
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Slika 2: Carapoxylon sp. iz Tunjiškega gričevja (oznaka vzorcev TUD02)
1. Makroskopska slika prečne površine fosilnega lesa, kjer so vidne večje traheje. Svetlejši rob (zunanji) je po
sledica preperevanja kamnine. Merilo 1 mm.
2. Prečni prerez s posameznimi trahejami in trahejami v paru. Lesni trakovi so označeni s puščicama. Aksialni
parenhim obdaja traheje ali je difuzen. Merilo 100 μm.
3. Prečni prerez z lepo vidnimi skupki trahej in pogostimi zapolnitvami trahej (puščici). Merilo 500 μm.
4. Trahejni člen z enostavno perforacijo v radialnem prerezu (bela puščica). Aksialni parenhim ob desni steni tra
heje je zapolnjen z obarvanimi snovmi (črna puščica). Merilo 100 μm.
5. Radialni prerez s heterogenimi trakovi, vlakni in trahejami. Pogosto se v posameznih celicah trakov pojavljajo
romboidni kristali (puščici). Merilo 500 μm.
6. Tangencialni prerez z večrednimi trakovi, ki so praviloma heterogeni (puščica). Merilo 500 μm.
Vse fotografije: Matija Križnar.
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hajališč (Böhme s sod. 2007). V ottnangiju (spodnji
miocen) se pojavijo tri vrste rodu Carapoxylon, ki pre
vladuje med najdenimi fosilnimi lesovi (zastopan z 42
%). V poznem karpatiju je rod redkejši, medtem ko ga v
badeniju skoraj ni več zaslediti (Böhme s sod. 2007).
Okolje, v katerem so uspevale drevesne vrste ro
du Carapoxylon, je bil tropski gozd s povprečno letno
temperaturo 22,2–24,2 °C (Böhme s sod. 2007). Ob
dobje med ottnangijem in karpatijem (pred približno
17,5 milijoni let) predstavlja enega izmed klimatskih
viškov z najvišjimi letnimi temperaturami v vsej mio
censki dobi.
S težavnostjo določevanja lesnih vrst na osnovi
anatomskih znakov lesa se srečamo že pri recentnih
vrstah, predvsem zaradi konzervativne zgradbe lesa.
Mnogi rodovi so preživeli daljša obdobja zemeljske
zgodovine, zgradba lesa pa se je v času presenetljivo
malo spremenila. Problem določanja lesa je na fosil
nem lesu še dodatno zapleten, saj se v lesu v dolgih
obdobjih ne ohranijo vsi anatomski znaki. Podoben
primer velja tudi za tunjiški primerek fosilnega lesa iz
rodu Carapoxylon, kateremu so zelo podobni vsaj tri
je recentni rodovi iste družine. Fosilni les Carapoxylon
je podoben lesu rodov iz družine Meliaceae (Selmeie
r
1983; Sakala 2007), med katere sodijo:
- Carapa – 14 znanih vrst
- Xyocarpus
- Entandrophragma – 22 znanih vrst
Današnje vrste rodu Carapa rastejo na področjih
Srednje in Južne Amerike ter Afrike. Vrste rodu Xylocar
pus so razširjene po celotni Avstralaziji, Maleziji, Indiji,
srečamo jih tudi na Madagaskarju in v Afriki. Vrste iz
rodu Entandrophragma uspevajo v tropski Afriki (Ric
hter in Dallwitz 2000). Širši komercialni pomen imajo
danes Carapa guianensis (Andiroba), Entandrophrag
ma angolense (Tiama), Entandrophragma candollei
(Kosipo), Entandrophragma cylindricum (Sapeli) in En
tandrophragma utile (Sipo) ter Xylocarpus spp. (man
grove cedar, pussur wood) s 15 različnimi vrstami (Ric
hter in Dallwitz 2000).
Zaključek
Raziskovalcem okamnelega sveta okolica Komen
de in Tunjiško gričevje vedno znova razkrivata svoje
skrivnosti. Kljub nekajstoletnim raziskavam še vedno
najdemo kaj novega in med te novosti spada tudi fo
silni les. Raziskave fosilnih lesov so v slovenskem pro
storu redke, v zadnjih letih pa je bilo raziskanih nekaj
nahajališč in so bili taksonomsko opredeljeni. Prime
rek fosilnega lesa rodu Carapoxylon je bil odkrit v
spodnjemiocenskih plasteh in sovpada s pojavljanjem
tega rodu v obdobju med ottnangijem in badenijem na
celotnem področju osrednje Evrope. Opisali smo vse
vidne ksilotomske znake: število in velikost trahej, po
javljanje parenhima, velikost in obliko trakov, septira
nost vlaken, pojavljanje kristalov v trakovnih celicah in
drugo. Fosilni les Carapoxylon lahko najlažje primer
jamo z recentnimi lesovi rodov Carapa, Xylocarpus in
Entandrophragma.
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Fossil wood Carapoxylon from the Lower Miocene
beds near Komenda 

Summary
Pieces of fossil wood were discovered near Komenda from the Lower Miocene beds. According to microscopic wood anatomy it corresponds to the family Meliaceae and to the genus Carapoxylon. This is the first
identification of Miocene hardwood from Slovenia.
Fossil woods of genus Carapoxylon are most common in the Ottnangian to Badenian period in central
Europe (North Alpine Molasse Basin). The nearest li
ving relatives of Carapoxylon belong to genus Carapa,
Xylocarpus and Entandrophragma.
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Rak Coeloma
iz govške formacije
Tunjiškega gričevja
Uvod
Tunjiško gričevje s svojo zanimivo in pestro geolo
ško zgradbo vedno znova preseneča in nam razkriva
zanimive okamnele priče preteklosti. Govške plasti so
ponekod zelo bogate s fosili, čeprav so ti le redkokdaj
lepo ohranjeni. Posebno zanimive so najdbe konkrecij
z ostanki fosilnih rakov na področju, imenovanem Ra
kovnik, jugozahodno od Vinskega vrha. Med fosilnimi
najdbami posebej izstopajo veliki ostanki oklepov ra
kov, med katerimi smo določili rod Coeloma. Zanimivo
je dejstvo, da je najdeni primerek najbolj podoben vr
sti, ki je živela v času oligocena. Slednje lahko pomeni,
da so bile konkrecije s fosilnimi ostanki presedimenti
rane v mlajše spodnjemiocenske plasti.
Pregled glavnih paleontoloških raziskav Tunjiškega
gričevja
Mnogo geologov in paleontologov je že zasadilo svo
ja kladiva v terciarne kamnine okolice Kamnika. Med
prvimi so bili geologi državnega geološkega zavoda na
Dunaju, ki so že pred dvema stoletjema postavili teme
lje nadaljnjih raziskav. Med domačimi raziskovalci naj
omenimo župnika Simona Robiča, ki je bil vnet zbira
lec okamnin po grapah Tunjiškega gričevja v drugi po
lovici 19. stoletja. Robič je odkril kar nekaj novih vrst,
med katerimi je znani avstrijski paleontolog Bittner le
ta 1884 opisal raka Tasadia carniolica. Fosilne ostan
ke so raziskovali tudi Rakovec leta 1932 in Kühnel,
ki je leta 1933 natančno preiskal in opisal nekatere
izdanke v okolici Tunjic, Tuhinjske doline in Moravč. V
zadnjih desetletjih so paleontologi in geologi raziskali
še nekatere druge skupine fosilov (Mikuž 2000; Mikuž
2005; Križnar 2006b; Žalohar s sod. 2006) in natan
čno razčlenili oligocenske in miocenske plasti Tunji
škega gričevja (Žalohar in Zevnik 2006).

Posebnost nahajališča je svetlo do temnosiv glina
vec, ki vsebuje pogoste konkrecije. Konkrecije so mi
neralizirane ali pa vsebujejo fosilne ostanke rastlin,
polžev, školjk in rakov. Navadno so kroglaste ali valja
ste oblike, dolge do 20 cm (Žalohar 2006). Plasti s
konkrecijami so verjetno spodnjemiocenske starosti
(spodnjegovški člen). Natančna starost na podlagi mi
krofavne pa še ni bila določena.
Paleontološki del
Sistematika in terminologija sta povzeti po VERHEYDEN 2002 in GLAESSNER 1969.
Classis Malacostraca LATREILLE, 1802
Superodro Eucarida CALMAN, 1904
Ordo Decapoda LATREILLE, 1802
Subordo Pleocyemata BURKENROAD, 1963
Infraordo Brachyura LATREILLE, 1802
Superfamilia Xanthoidea DANA, 1852
Familia Geryonidae COLOSI, 1924
Genus Coeloma A. MILNE EDWARDS, 1865
Coeloma sp.
Tabela 1, slika A in B
1875 Coeloma vigil A. Edw. – Bittner A., tabela V, sl.
1–4c.
1969 Coeloma (Coeloma) vigil – Glaessner, R524, sl.
332 – 2a, 2b.
2002 Coeloma (Paracoeloma) rupeliense Steiner,
1887 – Verheyden, str. 172, tabela 1, sl. 1–2, tabela
2, sl. 1–2, tabela 4, sl. 1; sl. 2–5; tabela 1–4.
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Matija Križnar, univ. dipl. inž.
Godešič 134, Škofja Loka

Davo Preisinger, inž.
Kajuhova ulica 34, Kranj

Material
Primerek z ohranjenim sprednjim delom glavoprsja
(karapaksa) na kamnini. Leve škarje so delno pokrite s
prikamnino, medtem ko desne škarje niso ohranjene.
Celotni ostanek je naravno prepariran in zato na neka
terih delih delno poškodovan. Fosilni ostanek raka je
shranjen v zasebni zbirki Dava Preisingerja (Kranj).
Nahajališče
Fosilni rak je bil odkrit v plasti gline, ki vsebuje red
ke konkrecije. Najdišče je ob potoku, ki priteče ob de
snem bregu Tunjščice. Področje se imenuje Rakovnik
in leži približno 1500 metrov jugozahodno od Vinske
ga vrha.
Opis ostankov

Geološka zgradba okolice nahajališča
Najbolj razširjene kamnine v Tunjiškem gričevju pri
padajo govški formaciji. Predstavljajo predvsem grobo
klastične sedimentne kamnine, med katerimi so tudi
debelejše plasti meljevca in glinavca. Govško formaci
jo so v Tunjiškem gričevju glede na litološko sestavo
razčlenili na spodnjegovški, srednjegovški in zgornje
govški člen (Žalohar in Zevnik 2006). Ostanek raka,
opisanega v tem delu, izhaja iz kamnin spodnjegov
škega člena.

Oklep je ohranjen le v sprednjem delu, vendar je
oblika opazna do zadnjega roba. Oklep (karapaks) ima
značilno trapezoid
 no obliko, z največjo širino približ
no 65 mm. Osrednji del karapaksa je rahlo izbočen.
Sprednji (frontalni) rob ima med orbitama štiri značil
ne in izrazite bodice (trne). Očesne odprtine (orbite) so
lepo vidne, široke po 9 mm, vendar zaradi preperelo
sti rahlo poškodovane. Ob sprednjem in stranskem
(anterio-lateralnem) delu oklepa so štiri skoraj enako
velike bodice, preostali del stranskega robu je raven.
Površina karapaksa je na ohranjenem delu drobno
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Litološki stolpec spodnjemiocenskih plasti
južnega dela Tunjiškega grievja

Razprave – paleontologija

(po Žalohar in Zevnik 2006)

*
*
Coeloma sp.
Geodetska uprava Republike Slovenije, 1996

Slika 1: Zemljevid z označenim najdiščem in litološki stolpec spodnjemiocenskih plasti (govška formacija) južnega dela Tunji
škega gričevja
razbrazdana (bradavičasta). Najbolj izrazita je mezo
gastrična regija (izboklina), na levi in desni strani sta
rahlo izbočeni protogastrični regiji. Ostale regije kara
paksa so neizrazite zavoljo slabše ohranjenosti pre
ostalega dela oklepa. Desne klešče niso ohranjene.
Leve klešče so ohranjene v celoti, toda delno prekrite
s prikamnino. Viden je le zgornji rob zapestnega prsta
(carpus) in del pomičnega prsta (dactylus). Noge so
delno vidne le ob levem robu.
Primerjava z znanimi vrstami rodu Coeloma je za
radi slabe ohranjenosti tunjiškega primerka težavna.
Mnoge oligocenske vrste se ločijo med seboj po di
menzijah oklepa, po globinah brazd na regijah oziro
ma po številu bodic. Vsem vrstam je skupna značilna
trapezoidna oblika oklepa.
Naš ostanek raka je najbolj podoben primerkom
vrste Coeloma vigil, ki jih opisuje in prikazuje Bittner
(1875) v svoji tabli V. Izrazito podobnost predstavlja
Bittnerjev primerek pod sliko 3a. Dobro se ujema z na
šim rakom, še posebno v prednjem (frontalnem) delu
oklepa. Zato v naši tabli za primerjavo podajamo tudi
originalni sliki Bittnerjevih primerkov. Ujemata se tu
di dimenzija, oblika oklepnih regij in razmerje oklepa.
Za natančnejšo taksonomsko določitev tunjiškega pri
merka bo potrebna še nadaljnja mehanska preparaci
ja ostanka raka, ki lahko razkrije tudi zadek in ostale
spodnje dele telesa.
Paleogeografska in stratigrafska razširjenost rodu
Coeloma:
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Opisane in znane vrste* rodu Coeloma iz evropskih
nahajališč:
Coeloma sp. – miocen (?)1
Coeloma (Paracoeloma) rupeliense – srednji oligo
cen, rupelij

Coeloma holsaticum – srednji oligocen, rupelij
Coeloma reidmeis teri – spodnji oligocen
Coeloma helmstedtense – oligocen
Coeloma taun
 icum – oligocen
Coeloma vigil – oligocen
Coeloma balticum – spodnji oligocen
Coeloma (Coeloma) latifrons – spodnji oligocen
Coeloma bicarunatum – spodnji oligocen
Coeloma (Litoricola) dentata – srednji eocen
Rod Coeloma iz najdišč v ZDA:
Coeloma n. sp. – spodnji eocen2
Coeloma martinezensis – zgornji eocen3
Najstarejše ostanke rodu so našli v Kaliforniji (Nyborg s sod. 2003), kjer so v spodnjeeocenskih plasteh
odkrili nekaj rakov Coeloma n. sp. (še nedoločena
vrsta). Kalifornijske najdbe so dokazale, da se je rod
razvil na zahodu ZDA in nato v sredini eocena prešel
tudi v Evropo. Nekaj mlajših primerkov vrste Coeloma
martinezensis iz zgornjega eocena so prav tako odkrili
v Kaliforniji (formacija Martinez).
V oligocenu se pojavi kar nekaj vrst rodu Coeloma,
ki pa se morfološko med seboj malo razlikujejo. Med
njimi izstopa pogosta srednjeoligocenska vrsta Co
eloma (Paracoeloma) rupeliense. Glaessner (1969)
piše, da se rod Coeloma v Evropi pojavi v srednjem
eocenu in sega vse do spodnjega miocena. Najmlajše
primerke rodu so našli v miocenskih plasteh Danske
(Feldmann 2003).

*
1
2
3

Podane so vrste, najdene v literaturi.
Feldmann 2003, str. 1028, sl. 6.
Po Nyborg s sod. 2003.
Po Schweitzer in Feldmann 2002, tabela 4.

10 mm

ca

B

orb

pr
ak

pr
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A

10 mm
mg

C
Tabela 1:
A Coeloma sp. iz Tunjiškega gričevja. Širina oklepa 65 mm. Foto: Matija Križnar.
B Skica istega primerka; orb – orbita (očesna odprtina), ak – anteriolateralne konice, mg – mesogastrična regija, ca – carpus
(zapestje), pr – propodus. Merilo: 10 mm. Risba: Matija Križnar.
C Coeloma vigil – orignalni risbi po Bittner, 1875; tab. V, slika 3a in 4a. Primerka na sliki sta iz oligocenskih plasti v Italiji. (Risbi
nista v naravni velikosti.)
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Zanimive so najdbe rakov Coeloma (P.) rupeliense
iz konkrecij, ki so bile presedimentirane v plioc enske
oziroma pleistocenske sedimentne kamnine pri mestu
Kallo (Belgija). Šele revizija rodu Coeloma bo pokazala
dejansko število vrst in, kot navajata Karasawa in Schweitzer (2006, str. 61), naj bi raziskave že potekale.
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O starosti primerka iz Tunjiškega gričevja
Najdeni in zgoraj opisani ostanek raka se je ohranil
v konkreciji. Ker se le malo razlikuje od vrste Coleloma
vigil, ki so ga našli v oligocenskih plasteh Italije, se po
javlja vprašanje starosti primerka. Ker natančne ana
lize sedimentne kamnine oziroma konkrecij niso bile
opravljene, obstajajo vsaj tri razlage: (1) da je kamni
na, v kateri so konkrecije, starejša in ne spodnjemio
censke starosti (govška formacija, spodnjegovški člen);
(2) da je bila konkrecija z rakom presedimentirana iz
starejših (oligocenskih) plasti v mlajše (spodnjemio
censke); (3) da se je vrsta C. vigil obdržala na področju
Tunjiškega gričevja vse do spodnjega miocena. Za re
šitev tega problema bo potrebno opraviti nekaj dodat
nih analiz (mikropaleontološke in sedimentološke) in
dodatno raziskati širšo okolico nahajališča.
Zaključek
Fosilni raki so v nekaterih terciarnih plasteh Slove
nije dokaj pogosti. Med dosedaj znanimi deseteronož
nimi fosilnimi raki smo iz Tunjiškega gričevja poznali
samo »kranjsko rakovico« Tasadia carniolica (Bittner
1884) in iz Tuhinjske doline vrsto Macrophthalmus
vindobonensis (Križnar 2006a). Potepanja po hribovju
okoli Kamnika so postregla z novimi najdišči in novimi
odkritji fosilnih rakov, med katerimi je tudi opisani rod
Coeloma, ki spada v družino Geryonidae. Njegove vr
ste se pogosto najdejo v sedimentnih kamninah eoce
na, oligocena in miocena. Tunjiški primerek je najbolj
podoben vrsti Coeloma vigil, ki so jo našli v oligocen
skih plasteh Italije. S tem pa se pojavlja tudi vprašanje
starosti kamnine, v kateri je bil najden primerek. Na
daljnje raziskave številnih najdb fosilnih rakov iz okoli
ce Kamnika bodo vsekakor prinesle še nova odkritja.
A Fossil Called Decapod Crab Coloma sp. from the
(Gove Formations) Rocks of the Tunjice Hills
Summary
A new fossil called decapod crab Coloma sp. was
found in the Lower Miocene (Govce Formation) rocks
of the Tunjice hills. It represents the first Slovenian
find of this genus. The specimen was preserved in
the concretion. Preservation of the fossil is good but
identification of the species is not possible. The Tunji
ce specimen of Coeloma sp. is almost identical to the
Oligocene species Coeloma vigil from Italy. It can also
be compared to Bittner’s specimens of C. vigil (Bittner,
1875, Tab. V, fig. 3a). With this find the question of age
determination has been rais ed. The new detail analysis of concretion sediment must still be carried out.
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Kamniški zbornik XIX
Izdaja:
Občina Kamnik
Ureja uredniški odbor:
dr. Božidar Drovenik,
Tone Ftičar,
Marjeta Humar, prof., spec. v hum.,
Tina Romšak, prof.,
Jasna Paladin, univ. dipl. etn. in kult. antr.,
Barbara Savenc, dipl. umet. zgod.,
Anton Tone Smolnikar,
Breda Vukmir Podbrežnik, prof.,
Milan Šuštar, prof.
Lektorja in korektorja:
Milan Šuštar, prof.,
Marjeta Humar, prof., spec. v hum.
Angleški povzetki:
Denis Majzelj, prof.
Grafična oprema in oblikovanje:
Dušan Sterle, slikar in graf. oblikovalec
Računalniška obdelava besedila:
Sašo Matičič,
Studio Dataprint, d. o. o.
Tisk:
Gorenjski tisk, d. d.
Naklada:
2000 izvodov
Kot vinjete so uporabljene fotografije Kamnika in
okolice, ki jih je iz zraka posnel Primož Hieng.
Na platnicah so fotografije iz lapidarija
Medobčinskega muzeja Kamnik: relief z angelom
grbonoscem, ki nosi grb Svetega rimskega cesarstva
nemške narodnosti, avstrijski (habsburški) grb, grb
vojvodine Kranjske in grb mesta Kamnik, ok. 1490.
Hrani Medobčinski muzej Kamnik. Fotografijo je
posnel Sašo Matičič.
V Kamniku, marca 2008
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