Prazgodovina in arheološke najdbe

KAMENA DOBA
Praljudje so živeli v skupinah. V začetku so jim kot bivališča
služile jame in spodmoli, zato jim pravimo tudi jamski ljudje.
Zaradi lova so sledili divjim živalim in so se pogosto selili. Za
zaščito pred vremenskimi pojavi ter plenilci so si izdelovali
različna bivališča – od šotorov iz živalskih kož, do večjih
bivališč iz mamutovih kosti. Oblačila so izdelovali predvsem
iz živalske kože. V naši bližini, tik ob cesti Postojna–Belsko,
je znano arheološko najdišče Betalov spodmol.

V kameni dobi so ljudje izdelovali orodje in orožje iz kamna, lesa in
živalskih kosti. Najstarejše orodje, ki je služilo tudi kot orožje, je bil
pestnjak. Tako ga imenujemo, ker ga je človek oprijel s svojo pestjo.
Pestnjak je imel obliko klina. Ljudje so ga uporabljali kot bodalo in
strgalo. Pozneje so za lov uporabljali kopja, ki so imela na leseno palico
pritrjene koščene ali kamnite konice.

Ljudje v kameni dobi so bili lovci in nabiralci, njihov glavni
vir hrane pa so bile rastline in živali iz okolja, v katerem so živeli.
Nabirali so sadeže, jagodičje, rastline, kopali korenine in lovili
divje živali. Za lov so se združevali v skupine ali horde.
Proti koncu kamene dobe so začela nastajati prva stalna
bivališča, pojavilo se je preprosto poljedelstvo in udomačili so
že nekatere živali. Prvo kmečko orodje je bila palica, nato
motika in ralo. Ralo je bil pripomoček za rahljanje zemlje.
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Uporabnost ognja so spoznali naključno ob udaru strele. Uporabljali so ga za pripravo hrane,
za zaščito pred divjimi živalmi in lov. Dajal jim je tudi toploto in svetlobo.
Najprej so bili odvisni od ognja, ki ga je zanetila narava. Kasneje so ugotovili, da s hitrim
vrtenjem palice in s trenjem le te ob deščico ustvarijo dovolj visoko temperaturo, da zanetijo
ogenj.

O kameni dobi vemo zelo malo, saj niso poznali
pisave, da bi lahko zapisali pomembne dogodke. O
njihovem življenju, znanju in verovanju lahko
sklepamo na podlagi predmetov, ki so se ohranili do
danes. O takratnem življenju nam marsikaj povedo
jamske poslikave. Te kažejo, da je bil takratni človek
tudi ustvarjalen. Najpogostejši motivi na njih so živali,
ljudje se pojavljajo redko.
Poznali so tudi glasbo. V jami Divje babe, nad reko Idrijco pod Šebreljsko planoto, so odkrili
ostanke ognjišč in verjetno najstarejše glasbilo na svetu, piščal iz stegnenice jamskega
medveda.
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