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Predstavniki MG v Idriji

Predstavniki Magma Geoparka iz Norveike se te dni v okviru 5tudijske izmenjave z Geoparkom ldrija
v ustanavljanju mudijo na obisku v ldriji. Po sprejemu pri iupanu v idrijski mestni hiSi so predstavniki
Magma Geoparka pripravili predstavitev vsebin, organizacije, strukture in delovanja njihovega
geoparka, kije od letos vkljuaen tudi v Evropsko mreio geoparkov pod okriljem Unesca. Norveike
izkuinje bodo dobrodoile pri snovanju Geoparka ldrija.
Rudnik Zivega srebra v likvidaciji ter Obeina ldrrja v okviru projekta Studijske izmenjave med Magma
Geoparkom in Geoparkom ldrija v ustanavljanju, kijo delno sofinancira Norveski finan6ni
mehanizem, od 26. do 30. avgusta gostita predstavnike Magma Geoparka iz Norveske, s katerimi so
strokovnjaki idrijskega rudnika Zivega srebra navezali stike na konferenci Evropske mreze geoparkov
v Nemdiji. Kot je znano, v idrilski obeini ze vee let potekajo aktivnosti za ustanovitev Geoparka
ldrija, katerega glavni namen je razvoj, povezovanje in bogatitev ponudbe z naravoslovnimi in
kulturnimi vsebinami mesta in podezelskih obmodU, povezovanje razlidnih partner.jev v urbanem in
ruralnem okolju ter razvoj izobraZevalnega in okolju prijaznega geo-turizma. lzkuSnje drugih uspe5nih
Ze delujoeih geoparkov so zato zelo pomembne.

Magma Geopark
Magma Geopark, kije marca letos postal 6lan Evropske mreze geoparkov pod okriljem Unesca, lezi
na jugu Norveske, vkljuduje pet ob6in s skupno 31.000 prebivalci in se razteza na obmodju 2329 km2.
ceopark ldnja pa bo obsegal obmodje 293 km2, kjer Zivi 17.000 prebivalcev. Tako kot ldrija je tudi ta
del Norveske povezan z rudarstvom, saj imajo najveeji rudnik ilmenita v Evropi. Tako kot ldrla in
idrijski rudnik se tudi Magma Geopark nahaja na obmo6ju, kjer sta geologlja in njena geoloska
dediseina edinstveni v svetovnem merilu. Veoina kamnin na obmodju je magmatskih, starih okoli 930
milijonov let, od koder tudi izvira ime Magma Geopark. Zanimivo je, da ima norveski Magma Geopark
v lasti kar 23 partnerjev, od javnih ustanov (obdlne, okrali, muzeji na prostem...) do zasebnih podjetij
(hoteli, kampi, restavracije... ) in druge institucije (University of Aarhus, Bergen in Stavanger, Geoloski
zavod NorveSke, obmoena srednja sola... )

