NOVICE
Samo še do konca februarja
si na razstavi Moja Ljubljanica
lahko ogledate najstarejše
kolo z osjo na svetu, ki so ga
izdelali spretni koliščarji pred
5.200 leti. Kolišča so značilen
pojav prazgodovinskega časa
na jezerskih in močvirnatih
območjih alpskega prostora.
Severno in južno od Alp, od
vzhodne Francije, Švice, južne
Nemčije, Avstrije, severne
Italije do Slovenije, se razteza
okoli 1000 naselbin. Odbor
za svetovno dediščino je leta
2011 vpisal serijsko nominacijo
Prazgodovinska kolišča okoli Alp
na Unescov seznam svetovne
kulturne dediščine.
Ilustracija: Igor Rehar, MGML

VELIKANSKA NAJDBA
Osnovnošolci z Ljubljanskega barja odkrivajo
svetovno kulturno dediščino na pragu njihovih
domov
14. januarja je bilo na razstavi Moja Ljubljanica
na Vrhniki zelo živahno. Kako tudi ne, obiskali
so jo namreč učenci četrtih in petih razredov
iz šestih barjanskih osnovnih šol, ki so kar tri
ure odkrivali življenje koliščarjev na Ljubljan
skem barju in okoli Alp. Arheolog Dejan Veranič
je učence preko razstave Velikanska najdba
popeljal dobrih 140 let nazaj v čas, ko so na
Ljubljanskem barju potekala prva arheološka
izkopavanja kolišč. Sledilo je predavanje o ko
liščarjih na Ljubljanskem barju in okoli Alp z bo
gatim slikovnim gradivom in prikazom koliščar
skih replik. V zadnjem delu našega druženja pa
smo se z učenci sprehodili še po razstavi Moja
Ljubljanica. Skrivnostna reka sedmerih imen
pestuje tisoč in en zaklad, ki so jih snovalci raz
stave mojstrsko ujeli v fotografijah, risbah, film
ih, besedilih in zbirkah najdb. Mi smo se ustavili
ob koliščarskih najdbah, izmed katerih nas je še
posebej prevzelo koliščarsko kolo z osjo. Učenci
so bili navdušeni, da sta na ogled tako original
no najstarejše leseno kolo z osjo na svetu kot
tudi njuni repliki, ki so se ju lahko dotaknili. Ob
vseh naštetih predstavitvah je ura še prehitro
odbila ena, ko se je naše druženje končalo. A
slovo ni bilo preveč žalostno, saj vemo, da se
kmalu spet srečamo. Učenci si bodo izmed
predstavljenih vsebin izbrali tiste, ki so jih naj
bolj navdušile in bi jih zato radi delili s sošolci,
prek skupne razstave pa tudi z učenci ostalih
prijavljenih barjanskih osnovnih šol. Sledi načr
tovanje predstavitev in potem še izdelava le teh
v obliki plakatov. Kmalu bomo tako lahko uzrli
velikansko najdbo tudi skozi oči osnovnošolcev.
Avtorica: Maša Bratina, Krajinski park Ljubljansko barje

»Na ljubljanskem močvirji je našel posestnik gospod Peruci za znanost prezanimive
sledove iz predhistoričnih časov stavljenja
človeških stanovanj na koleh in sredi voda,
tako zvane “pfalbauten”. Uže se dalje koplje.
Več o tem prihodnjič.«

Tako je novico o odkritju kolišč pri Igu z naslo
vom Velikanska najdba objavil časopis Slo
venski narod 28. julija 1875. Odkritju je sledil
izjemen odziv javnosti po celotni Avstro-Ogrski
in tudi širše, ki traja vse do danes, saj so ko
lišča na Igu razglašena za spomenik državne
ga pomena in so vpisana na Unesco seznam
svetovne dediščine.
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FEBRUAR
JAVNA VODSTVA PO RAZSTAVI
Vsako soboto ob 11:00

CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA IN MOJA LJUBLJANICA

8. 2. 2017 ob 19.00
Javno predvajanje radijske igre Bobri
v sodelovanju s 3. programom Radia Slovenija – program Ars
Obvezne prijave!

15. 2. 2017 od 13.00 do 16.00
Voda - od mita do arhitekture
Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine
v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine
Slovenije

Foto: Maša Bratina

8. februar 2017
DAN ODPRTIH VRAT - KULTURNI DAN

VSTOP PROST
KULTURNI CENTER VRHNIKA
Tržaška cesta 32
Kolišče Parte pri Igu, foto: arhiv MGML

www.mojaljubljanica.si
Informacije: ljubljanica@zavod-cankar.si, tel.: 041 354 203

KULTURNI CENTER VRHNIKA
Tržaška cesta 32
ODPRTO: TO. - NED.: 10.00 - 18.00 / PON. ZAPRTO

ZGODBE IN ZANIMIVOSTI
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KOLIŠČA NA
LJUBLJANSKEM
BARJU

Najstarejša kolišča sodijo v čas mlajše kamene
dobe (okoli 4500 pr. n. št.) in so z nekaj pre
kinitvami obstajala skozi celo bakreno dobo
do zgodnje bronaste dobe (okoli 1600 pr. n.
št.). Kaj je privedlo ljudi, da so na Ljubljanskem
barju vztrajali kar 2500 let, je vprašanje, na
katero nimamo odgovora. Verjetno obstaja ve
liko razlogov, zakaj so izbrali prav to okolje, in
gotovo jih ne smemo omejiti zgolj na preživetje.
Okolje je nedvomno zagotavljalo bogate zaloge
kopenskih in vodnih virov hrane, bilo je varno,
pa vendar po vodnih poteh tudi hitro prehod
no in privlačno za obrtnike in trgovce. Je pa
zaradi svojih naravnih značilnosti tudi izsto
palo iz okolice. Še danes se Barja drži delček
skrivnostnosti in nadnaravnosti, iz katerih so
se rodile številne legende in miti.

Raziskave kolišč

Spretni koliščarji

Ljubljansko barje je od odkritja prvih kolišč leta
1875 postalo sinonim za prazgodovinske vasi
na kolih, arheološki fenomen, ki je le dobrih
dvajset let po odkritju prvih kolišč v Švici za
znamoval tudi našo pokrajino, navdušil laike in
strokovnjake ter navdihnil umetnike. Obsežna
izkopavanja s konca 19. stoletja, sistematične
raziskave v 20. stoletju ter z naravoslovnimi
vedami okrepljene sodobne raziskave so v do
brih 140 letih močno razširili vedenje o naj
starejših stalnih prebivalcih Ljubljanske kotline.
Danes je znanih že več kot 40 kolišč; zadnje je
bilo raziskano leta 2010 v središču Ljubljane.
Po obdobju romantičnega idealizma in fas
cinacije nad kolišči v 19. in začetku 20. sto
letja ter kasnejših obsežnejših raziskav, se v
zadnjih letih raziskovalci intenzivno ukvarjajo
predvsem z ogroženostjo najdišč, ki je posle
dica intenzivne izrabe prostora ter lokalnih in
globalnih podnebnih sprememb, ter z možno
stmi za njihovo ohranitev.

Koliščarji so se preživljali s poljedelstvom in
živinorejo, pomemben delež prehrane pa sta
še vedno zagotavljala lov in nabiralništvo. Glavni
pridelek je bilo žito. Njive, ki so jih pridobili s
krčenjem gozda, so bile najverjetneje na trdin
skih tleh. Žitna zrna, orodje za žetev in žrmlje
za mletje žitnih zrn so pogosto najdeni ostanki
znotraj raziskanih naselij. Najpogostejša so zrna
pšenice in ječmena. Poleg žit so gojili še lan in
grah, poznali pa naj bi tudi domačo vinsko trto.
Potrebo po rastlinski hrani so v veliki meri za
dovoljevali z nabiranjem užitnih rastlin in plodov
v okoliški naravi. Nabirali so sadeže in plodove
dreves in grmov ter plodove vodnih rastlin. Divje
rastline so uporabljali za zelenjavo in začimbe,
poznali pa so tudi učinke strupenih in zdravilnih
rastlin. Pomemben vir hrane so bili lešniki, ro
bidnice, maline, drnulje in podobno. Živinoreja je
v kombinaciji z lovom in ribolovom zagotavljala
stalno uživanje mesa in maščob. Udomačene
ovce, koze in govedo so bili tudi pomemben vir
mlečnih izdelkov. Veliko mesa in surovin za razli
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čne predmete so pridobili tudi z lovom. Največ
so lovili jelene, srne, divje prašiče, bobre, vidre,
jazbece, lisice in vodne ptice – race, gosi, čaplje
in žerjave. Na podlagi ostankov ribjih kosti vemo,
da so v vodah živeli krapi, rdečeperke, navadni
ostriži, linji, ščuke, rdečeoke in somi. Za ribolov
so uporabljali mreže, harpune, trnke in uteži. V
naravi so nabirali tudi manjše živali in njihove
produkte – polže, rake, školjke, jajca, med. Vsako
uplenjeno žival so zelo premišljeno porabili. Iz ko
sti in roževine so izdelovali orodje, koža in kožuhi
so bili primerni za izdelavo oblačil in obutve,
črevesje za vrvi in podobno.
Prvi kmetovalci niso bili le dobri poznavalci na
rave in naravnih danosti, temveč tudi spretni
rokodelci. Z zgraditvijo stalnih naselbin sta se
število izdelkov za vsakdanjo uporabo in njiho
va raznolikost bistveno povečala. Kamen je bil
primeren predvsem za težko in ostro orodje
in orožje. Sekire so bile izdelane v tehniki gla
jenja, drobno orodje in orožje, kot npr. svedri,
noži, puščične osti in drugo, pa iz kremena v
t. i. odbitkovni tehniki. Tesarstvo je napredovalo
tako v izbiri lesa kot tudi v tehnološki dovršeno
sti posameznih predmetov, kot so čolni, vesla,
vozovi, loki, lesene posode in zajemalke, jagode
za ogrlice in podobno. Ostanki kosti uplenjene
divjadi pa so bili primerni za dleta, šila, šivan
ke in drugo orodje. Posebno cenjena je bila
roževina, zašiljene in prevrtane ostanke rogov
so uporabljali za kopače za obdelavo polj, sekire
in podobno.
Posebna skupina ljudi so bili rudarji in metalurgi.
Prvi predelovalci rude so uporabljali samorod
ni baker in izdelke kovali s segrevanjem rude.
Na koliščih z Ljubljanskega barja je ta dejavnost
znana že iz 4. tisočletja pr. n. št. V sredini 3.
tisočletja pr. n. št. pa je bila metalurška obrt v
razcvetu. Predmeti iz bakra so pomenili pred
vsem prestiž, saj niso bili najbolj uporabni. Meta
lurgija je vse do uporabe železa ostala omejena
dejavnost, izdelki pa so bili namenjeni ožjemu
sloju uporabnikov.
Avtorica: Irena Šinkovec

Želja po dragocenih surovinah in
izdelkih je koliščarje spodbujala
k premagovanju razdalj po vsej
Evropi. Vodne poti so omogočale
najvarnejše in najhitrejše potovanje. Najpogostejše prevozno
sredstvo so bili čolni, izdelani iz
enega debla – deblaki. Šele izum
kolesa z osjo je omogočil tudi kopenski transport težjih tovorov in
je bistveno spremenil mobilnost
prazgodovinskih ljudi.

Kolišče na Špici v Ljubljani, foto: Grega Babič, MGML

Projekt Doživljajsko razstavišče Ljubljanica je delno financiran s strani Finančnega mehanizma EGP 2009-2014.

