


Najdaljše jame, najgloblja brezna 
Za najdaljši podzemeljski jamski sistem (več med seboj 
naravno povezanih jam) velja sklop Mamutske jame (Ken
rucky, ZDA) s skupno dolžino 500506 m. Postojnsko pod
zemlje, ki se po kapniškem bogastvu uvršča v sam svetovni 
vrh, meri komaj 19495 m. Ko bodo premagali nekatere 
sifone in raziskali doslej neznane podzemeljske prostore med 
Pivko in Planinsko Jamo (30) pa med Tkalca jamo ( 20/21) in 
Rakovim rokavom Planinske jame, se bo Postojnski jamski 
sistem, ki je najdaljši v Jugoslaviji, še močno >>podaljšal<<. 
Seveda si tega ne želimo zgolj zaradi rekordov! 

Največjo globino ( -1535 m) so izmerili v sklopu brezna Jean 
Bernard (Gornja Savoja, Francija). V Jugoslaviji jamarji še 
niso prodrli nad 1000m globoko. Najgloblje v Jugoslaviji je 
Brezno u Vjetrenim brdima na Durmitorju; globoko je 
897m. Z njim tekmuje 817m globoko Brezno pri gamsovi 
glavici v Bohinju. To brezno pa je zelo razčlenjeno; dolžina 
vseh rovov je kar 6000m! 

Kataster jam 

Vsak raziskan jamski objekt (brezno, jama) dobi svojo zapo
redno številko v katastru, ki ga vodita IZRK v Postojni in 
JZS. Slovenski jamski kataster obsega že 5 766 številk. 
Toliko je doslej raziskanih jam v Sloveniji. Po dokaj osnov-a,. 
nih cenitvah pa naj bi bilo pri nas vsaj še dvakrat več brezen 
in jam - dovolj zanimivega dela še za cele rodove jamarjev! 

T Slovenija - kraška dežela 

1 Z 8800km2 karbonatnih kamnin (predvsem apnenca, manj 
dolomita), v katerih so nastali kraški pojavi, to je 43% 
ozemlja, je Slovenija kraška dežela. Poleg strnjenega kra-
škega ozemlja, ki pripada dinarskemu krasu (Kras, Notranj-

f ska, Dolenjska), so pri nas bolj ali manj izraženi kraški 
pojavi tudi v Julijskih in Savinjskih Alpah ter Karavankah 
(alpski ali visokogorski kras) in raztreseno na Tolminskem, 
Idrijskem, Cerkljanskem, v Polhograjskih Dolomitih, Posav
skih hribih, na Gorjancih, Dobrovljah in tja do Haloz 
(osamljeni kras). 

Od pokrajine do pojma kras 

Krasu dolgujemo Slovenci več, kakor se zavedamo. Deželica 
nad Tržaškim zalivom in tja do Vipavske doline ni samo dala 
imena podobnim pojavom tudi drugod po svetu, temveč je 
ponesla slavo naše domovine daleč v svet. Že davno so pri
hajali k nam občudoval nenavadne naravne pojave rado
vedni popotniki. V preteklem stoletju je naš Kras postal 
številnim tujim učenjakom znanstvena delavnica in učilnica. 
Pri njihovih raziskovanjih so jim bili nepogrešljivi vodniki 
domačini. Prva jamoslovna društva na svetu (Dunaj 1879, 
Pariz 1895) so spodbudila prav ta raziskovanja, ki so se 
vanje vse bolj dejavno vključevali tudi Slovenci. Bolj ko so 
raziskovalci spoznavali skrivnosti tega samosvojega sveta, 
manjši je postajal Kras, dokler ga nazadnje nismo začeli 
pisati tudi z malo začetnico - kot pojem za vrsto značilne 
pokrajine. Koren predindoevropskega izvora (kar = kamen, 
kamnit) se je, deloma spremenjen (Kras, Carso, Karst) 
končno uveljavil kot mednarodni znanstveni pojem, ob njem 
pa tudi mnogi ljudski izrazi, kot dolina, polje in drugi. Kras 
je torej kamen. Površje, poraščeno ali golo, nima vode, pa 

r vendar bi krasa brez vode ne bilo. Toda voda se na krasu 
brž izgublja skozi razpoke v kamnini in odteka pod zemljo. 
Pri tem si razširja razpoke in dolbe rove (korozija, erozija ). 
Več ko je padavin, izrazitejši so kras in njegovi pojavi. 



Kras živi 

Voda v naravi nikdar ni kemično čista. Vedno vsebuje nekaj 
atmosferskega ogljikovega dioksida, zato raztaplja karbo
natne kamnine. Več ko je v vodi raztopljenega ogljikovega 
dioksida, več apnenca raztopi. Veliko več kakor v zraku je 
ogljikovega dioksida v zemlji (humusu), kjer nastaja pri 
presnovi živih organizmov in razkroju orga_n�kih snovi. Pre
nikla voda neprestano širi razpoke v kammm m leztke med 
skladi. Voda pa priteka v prepustne karbonate tudi z nepre
pustnega sveta. Manjši in večji potoki, cele rek� p_onik�jo v 
kraško podzemlje. Po krajši ali daljši podzemeljski poti prt
tekajo v kraških izvirih spet na površje. Na podzemeljski 
poti prenikujoča in ponorna voda neprestano širita svoje 
rove. Prostori se večajo. Apnenčevi skladi nad njimi vse teže 
prenašajo pritisk. S stropa se začno lomiti posamezni kosi. 
Nastanejo lahko pravi podari, ki kot gore napolniJO dvo
rane. Voda si išče pot med podornim skalovjem, lahko 
zastaja in naraste do stropa. Tako nastanejo sifoni ali smrki 
(25), ki jamarjem onemogočajo nadaljnjo pot po suhem. 
Sifone lahko premagajo le jamski potapljači. Nekatere so že 
preplavali in za njimi odkrili nove jamske pro�tore (Pivka . jama, Tkalca jama Boka idr ) Voda pa s1 naJde lahko tudt 
drugo pot. Izdolbe ,i nove rove, cela nadstropj:>. m;:,dtcm ko 
stare opušča. V njih se začne novo snovanje. Voda, ki je 
prej prostore širila, jih zdaj polni. Vodne kapljice, ki pri
polze skoz razpokan strop, odlagajo sigo (40). Tako začno 
svoje življenje kapniki. Stalaktiti (41) in stalagmiti (42) se 
zrašča jo v stebre (38/39). Poševne stene se ovešajo s pisa
nimi zastari (46), na nagnjenih tleh se voda preliva čez 
sigove ponvice (47). Medtem ko prenikujoča voda v kapni
ških jamah gradi, na svoji poti skoz a�nenčeve sklade kam
nino razdira. Nastanejo novi podari; nekateri lahko sežejo 
do površja, kjer zazijajo v globino črna žrela brezen (34/35). 
V jame se odpro okna (53). Poderejo se celi stropi, nasta
nejo udornice. Od nekdanjega stropa se lahko ohrani le del 
oboka (7, 54). Kapniško jamo včasih ponovno zal ije voda 
(23). z naplavinami jo lahko popolnoma zapolni. Kapniško 
okrasje se v rečnih sedimentih bolj ali manj ohrani, medtem 
ko jama propade (55). Tako imajo tudi jame svoje življenje: 
svoje rojstvo, rast, staranje in smrt. Kras živi. Toda v pri
merjavi z živimi bitji so njegova leta tisočletja. 

Jame kot življenjski prostor 

Kraške jame (podzemeljski prostori, kamor lahko prodre 
človek) so del obsežnega podzemeljskega življenjskega pro
stora (biotopa) z neopaznimi, a pomembnimi bak�erijami in 
glivami pa izredno zanimivim živalstvom. _značtlm so �rece1 
stalna temperatura (enaka povprečm letm temperatun 
območja), velika relativna zračna vlaga in stalna tema. 
Pomembno življenjsko okolje so tudi podzemeljske vode. 
Živali, ki vse svoje življenje prebijejo v podzemlju in so se 
tem razmeram tako prilagodile, da v drugačnem okolju sploh 
ne morejo živeti, so pravi jamski prebivalci (troglobionti). 
Druga skupina živali, ki jim jamsko okolje prija, niso pa ve
zane samo nanj, so troglofili. V primernih razmerah lahko 
žive tudi zunaj jam. V jamah pa srečamo tudi živali, ki tja 
zaidejo le po naključju; čeprav nekatere najdemo tam do�aj 
redno, jih ne moremo prištevati med jamske. V podzemlJe 
se umikajo v poletni suši ali pa v jamah prezimujejo. Torej . so Le gostje, tujci, zato jih imenujemo trogloksene. Troglobt
onti so večinoma slepi, namesto oči so se močneje razvila 
druga čutila: večinoma tudi nimajo barvila ali pa ga je malo. 
Pravi jamski prebivalci so največ majhni, drobcem nevreten
čarji. Edini vretenčar (v dinarskem krasu) in v primerjavi z 
drugimi pravi orjak je človeška ribica (70). Nekateri troglo
bionti med površinskimi vrstami nimajo bližnjih sorodmkov. 
V podzemlju, kamor so se bili umaknili pred neugod_nimi 
spremembami svojega nekdanjega življenjskega okolJa, s� �e 
ohranili kot preostanki (relikti) površinske favne v geoloskt 
preteklosti in preživeli kot pravi živi fosili. Razširjenost tro
globiontov je različna. Lahko žive na večjem območju ali pa 
so omejeni na manjše ozemlje (tudi na posamezne jamske si
steme) in so endemiti. Ker v jamah ni zelenih rastlin, je hra
na pičla. Tako se nekatere vrste hranijo z organskimi os _tan
ki, ki jih v podzemlje prinaša voda, nekatere pa so plemlc1 
in so jim hrana druge živali. Veli�o jih potrebuje za življenje 
jamsko ilovico z bakterijami ( 69). Zivljenje v jamah proučuJe 
speleobiologija, ki ji je v tridesetih letih preteklega stoletja 
stekla zibelka v naši Postojnski jami. V tem jamskem sistemu so 
prvič našli in opisali več deset novih vrst in nekaj rodo�. . V ledeni dobi (pleistocenu) so se v jame za tekale tudt večJe, 
danes izumrle živali (na primer jamski medved, jamski lev, 
jamska hijena in drugi). katerih fosilne kostne ostanke naj-
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demo v jamskih sedimentih večinoma skupaj s kulturno 
zapuščino tedanjega (starokamenodobnega) človeka (gl. 
paleolitske jamske postaje: 60/61). Veliko kosti je v jame 
naplavila tudi voda (na primer vrsto povodnega konja v 
Postojnsko jamo) ali prinesel človek (na primer zobe 
moškatnega goveda v Potočko zijalko). 

Sto let organiziranega jamarstva na 
Slovenskem 
Za začetek slovenske speleologije štejemo ustanovitev 
jamarskega društva Anthron (= grš. jama) 1889 v Postojni. 
Njegovi člani so odkrili in raziskali veliko novih jam in pod
zemeljskih prostorov v Postojnskem sistemu. Pomemben je 
njihov delež pri raziskavah znamenitega francoskega spele
ologa E. A. Martela in drugih. 
Leta 1910 so v Ljubljani ustanovili Društvo za raziskovanje 
jam (DZRJ); najaktivnejši njegovi člani so bili znani Dre
novci. 
Po prvi svetovni vojni so društvo obnovili. Spodbuda je pri
šla z univerze, zato so bila v ospredju predvsem znanstvena, 
zlasti biološka raziskovanja. Leta 1928 sta zoolog Roman 
Kenk in fiziolog Albin Seliškar uredila podzemeljski labora
torij v Podpeški jami na Dobrepolju. 
Leta 1939 so izvedli prva jamska potapljanja (brata Dušan in 
Ivan Kuščer; 32). Leta 1947 je v Postojni začel delovati 
Inštitut za raziskovanje krasa (IZRK); ustanovila ga je Slo
venska akademija znanosti in umetnosti. Tako smo dobili 
prvo znanstveno raziskovalno institucijo. Inštitut izdaja znan
stveni zbornik Acta carsologica. 
Društveno delovanje se je po osvoboditvi močno razživelo; 
staro ljubljansko društvo je postalo republiško. Leta 1959 je 
začelo izhajati društveno glasilo Naše jame (doslej 29 letni
kov). Po Sloveniji so začeli nastajati jamarski klubi (tudi v 
okviru drugih društev) in podružnice DZRJS; 1962 so se 
združili z matičnim društvom. 
Za slovensko speleologijo je pomembno leto 1965, ko je v 
Ljubljani in Postojni zasedal 4. mednarodni speleološki kon
gres. Ustanovili so Mednarodno speleološko zvezo. V nje
nem vodstvu so tudi Slovenci. Leta 1969 so ustanovili potap
ljaške sekcijo DZRJS (pozneje JZS). Leta 1971 se je 
DZRJS presnovalo v Jamarsko zvezo Slovenije (JZS). Leta 
1980 je začela delovati druga potapljaška skupina (JPK Pro-
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teu�). Zveza združuje danes 35 društev po vsej Sloveniji in 
ima okrog 800 članov. 
Raziskovanje jam ni samo šport in razvedrilo, marveč zah
tevno raziskovalno delo, ki je uspešno in varno samo v orga
niziranih skupinah. Kdor bi se želel priključiti kateremu 
izmed jamarskih klubov, se lahko pozanima pri Jamarski 
zvezi Slovenije, Ljubljana, Lepi pot 6. 

Varujmo kras! 
Kraški sver je zelo občutljiv. že najmanjši človekovi posegi 
v to okolje imajo lahko zelo velike, celo nepopravljive posle
dice. Varovanje voda na krasu je posebno pomembno, saj 
vemo, da voda prenika s površja večinoma le skozi tanek 
filter; ponikalnice sploh odtekajo neposredno v podzemlje, 
ne da bi se lahko kakorkoli prečistile. Z onesnaževanjem 
kraških voda človek največ škoduje samemu sebi. 
V naši republiki

. 
imamo več predpisov, ki urejujejo varstvo 

naravne dediščine. Iz vsakdanjega življenja pa vemo, da jih, 
žal, le malokdo upošteva. Dokler se ne bomo vsi zavedali, 
ne samo kaj nam narava pomeni, marveč tudi, da brez nje, 
ne moremo preživeti, tudi zakoni ne bodo nič pomagali. 

Posvetilo, zahvala in 
opravičilo 
Knjižico, ki naj budi zanimanje za skrivnostne lepote in 
zanimivosti kraškega sveta, ob skorajšnji stoletnici organizi
ranega jamarstva na Slovenskem posvečam našim raziskoval
cem. S svojim delom so v svetovno zakladnico znanja prispe
vali pomemben delež, katerega majhen delček predstavlja ta 
popotni vodnik na sprehodih v našo, kljub ponekod grozljivi 
onesnaženosti še vedno lepo naravo. Čeprav sta zasnova in 
oblikovni okvir močno krojila njeno vsebino, je vtndarle 
nastala bogata zbirka slik, ki priča ne le o lepotah kraškega 
sveta, temveč tudi o kakovosti slovenske jamarske fotogra
fije. 
Če so se v knjižico prikradli kakšni napačni podatki in 
nepravilne trditve, niso krivi moji jamarski tovariši, ki so mi 
pomagali z nasveti in pojasnili. Vsi vsega še ne vemo, to pa 
je spodbuda mladim raziskovalcem! 
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Avtor prof. Marko Aljančič, jamar že v gimnazijskih letih, je pri 
kranjskem planinskem društvu organiziral jamarski odsek in ga 
vodil več let. Kot biologa ga zanima predvsem življenje v 
jamah. Leta 1960 je v jami Tular v Kranju uredil speleobiološki 
laboratorij. Študijsko se je izpopolnjeval v Franciji in ZDA. Od 
1977 je urednik Naših jam. 

Škocjanske jame 
, '? izrazitostjo kraških pojavov in s svojo neokrnjeno okolico so 

Skocjanske jame pri Divači imeniten naravni spomenik. Od 
1986 so kot del svetovne naravne dediščine pod skrbstvom 
UNESCO. S komaj 5 km podzemeljskih rovov sicer ne spadajo 
med daljše jame, po izjemni razsežnosti jamskih prostorov pa 
slove kot kraška znamenitost daleč po svetu. Jame je izdolbla 
Reka in so začetek podzemeljskega sistema, ki se razteza skoraj 
40 km daleč do izvirov Timava v Tržaškem zalivu. Nad vhodno 
Mahorčičevo jamo (slika) se boči mogočen naravni most, na 

> katerem leži vasica Škocjan. V jame se je 1839 po vodi prvi 
spustil s splavam Jakob Svetina, vodovodni mojster iz Trsta. 
Notranjska Reka je bila vabljiv vodni vir za tržaški vodovod. Ta 
del podzemeljske Reke pa je že pred Svetino 1815 preplaval 
Jožef Eggenhofner. 
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Griža 
Predstava o Krasu je najtesneje povezana z golo kamnito pokra
jino. Precej jo je pomagal izoblikovati tudi človek, morda že. v 
predzgodovinskem času, ko je požigal gozd, da bi si pridobil 
pašnih površin. Zaradi uničene rastlinske odeje je dobila večjo 
moč erozija. Ogolela kamnina je pod vremenskimi vplivi (tem
peraturne spremembe, padavine) hitreje razpadala in se drobila 
v grušč. Takemu gruščnatemu svetu na Krasu pravijo griža. Na 
kamniščih se je razvila značilna rastlinska združba nizkega šaša 
in skalnega glavinca. O nekdanjih pašnik.ih priča brin (na sliki v 
ozadju), katerega rast pospešuje prav paša. Za brinom se nase
ljujejo manj zahtevne grmovne in drevesne vrste. Nastaja redka 
kraška gmajna. Nekdanji gozd se na takih tleh le počasi naravno 
obnavlja. Uspešne pogozditve vsaj deloma dokazujejo, da Kras 
prvotno ni bil gol. 
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Kraški gozd 
Tam gola kamnišča, drugod zeleni gozdovi. Kakšno nasprotje! 
Kakšna razlika! Od daleč. Ko pa pridemo v gozd, takoj spoz
namo, da smo na kraških tleh. Namesto mehkih preprog mahu 
štrli iz tal razjedeno sivo skalovje, tu in tam poraščeno z 
mahom. Gozdovi kot ta so se ohranili predvsem na teže dostop
nih krajih in na tleh, ki so bila preveč kamnita, da bi mogel 
nastati pašnik ali njiva. Sprva naravna združba se je ob zdaj 
močnejšem, drugič šibkejšem človekom vplivu (predvsem seč
nje) sčasoma spremenila. Nastal je značilen podgorski (submon
tani) bukov gozd s primesjo gradna in belega gabra. Gozd ni 
toliko gospodarsko pomemben, kolikor je pomembna njegova 
varovalna vloga. 
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Žlebiči in škraplje 
Z izl etov v Jul ijce ali Kamn išk e Alp e se vsakdo spominja 
razjeden ih skalnih povr šin . Na prvi pogl ed se zde te izjede nin e  
n epravil ne, ko pa j ih natančnej e pogledamo, vidimo, da so 
pra vilnih žleba st ih oblik. Im en uj emo jih žlebiči (10); v planin sk i  
l iteratur i so znan i kot r ibežni, strgal a ,  n a  kar tudi spom injajo . 
Malokdo o b  tem pomisl i, da so žlebiči, po katerih se odteka 
d ež evn ica na poševnih skaln ih p lo sk vah neplastovitega apnenca, 
pravzaprav ena izmed temelinih kraških značilno st i, k i  pa j e  v 
golem ska lovju bolj oč itna . Ce hočemo razumeti, kako nasta
nejo te koroz ij sk e  o bl ik e, ne potre bujemo kakšn ega posebnega 
znanja. Vsakomu r je jasno, da jih je izjedla voda. Voda z 
raztoplj enim ogljikovim d iok sidom raztaplja apnene c. Proces 
imenujemo korozija. Presen etlj ivo je, da kraso slovci v bist vu, ne 
\· edo kaj dosti več o vzrokih nastanka teh koroz ij skih o blik . S ele 
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nedavno so s po skusi v laborator iju ugotovili, da j e  dolž ina 
žl ebičev od visna od nagnjenost i  podlage. Bolj ko je strma, daljši 
so ž lebič i. Če je podlaga skoraj ua vp ična al i je njen naklon zelo 
majhen , se žlebiči n e  raz vijejo . Na vodoravn ih povr šinah j ih ni. 
Ž lebiči se raz vijajo tudi pod z emljo in v jamah. Lahko so ra v11 i 
al i meandrast i. Škraplje, p rav tako znač ilna korozij ska o bl ika, se 
raz vijejo bolj v glo bino. Ponekod so lahko tako g lo boke, da so 
n epr ehodne. V prečnem profilu so škrap lje lahko različne. Zlast i  
lepe so globoke meandraste ( 1 1), kakršne srečamo na Trngv
skem gozdu. Tudi škraplje se lahko razvijejo pod zemljo. Ce 
škraplje pr ežro sklad, da razpade v grušč ,  nastane gr iža (?). . Kraško površje je zaradi po sebn ega pretakanJa vod e  manJ razgi
bano kot nekraško, kjer tekoče vode o bl ikujejo grape, doline, 
grebe ne, strma pobočja. Zato pa j e  kraško površje močno 
razg ibano v malem .  

Kraške oblike 



Vrtače 
Vrtače, k i  so najz načilnejše in naj bolj pogost ne sr ed nj e vel ik e 
krašk� o bhk e na dinarsk em krasu, so na vad no l ijakaste, skl eda
st e ah kotlasto zaprt e krašk e  globel i, kater ih pr em er j e  večji kot 
glo bina . Vrta.ča j e  lahko.široka tudi sto in več m etrov (spod nja 
sl ika �. Zaradi ugod ne mikrokhm e 10 posebno, č e  j e  v d nu več 
z emlje (n�top�� osta nk? v apnenca in plast humusa ) ,  so vrtače 
lah �o tud1 lo::asld »VrtOV!<<. Za o bd elo va nj e  so primernejše pli
t��jše s� edast .e vrtače. V št evil nih vrtačah so si ljudje napra vili 
njiV� ali za sad1li vmsko trto ( 13, zgoraj ) .  Pri t em so prvot no, 
m� nj ravno . dno

_
�ravnal i, nav�z il i  z�m lj e, posamezne skale pa 

ah �asuli a h  z loztl i v ograde, ki varujejo ku lture pr ed burjo; 
taldm vrtačam pra vijo dela ne vrtače i n  so ponekod ed ina obde
loval na f!Ovr šina. Število in gostota vr tač sta različni . Ma nj ših j e  
več, večj e so lahko nastal e z druženjem manjših. M ed vrtačam i 
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ali na nj ihovem d nu tod i n  tam z ijajo vhod i v podzemlj e. To so 
lahko navpične luknje br ez en al i pa o bokani portal i polo žnejših 
jam, lahko tudi skal nat i nadstrešk i  spodmolov. Na sl ik i ( 12. 
zgoraj) j e  vhod v Parsko golobino, v kateri so na šl i bogate 
kulturne o stanke od rišk ega g laciala do da našnje dobe. Strati
graHja s e  uj ema z Betalo vim spodmolom (63 ). Globok e l ijast e 
vrtač e so svet zase (toplotna j nverz ija, 50). Nadaljujejo s e  lahko 
v globoka br ez na (50, 51), kar pr iča o udornem na sta nku. 
Vrtače so lahko tudi nad ponik vami (14, 15). V eč vrtač s e  lahko 
združi v večjo o bliko , k i  ji po dalmatinsld besed i pra vimo uvala . 
UvaJa j e  ma njša kot polje in večja kot vrtača. Tak ega nastanka 
je kadu nja pri Petelinj em. V nj enem d nu je bruhal nik, ki o b  
vi soki  vod i  zalije kadu njo , da nastane o bča sno j ez ero (Petelinj
sko j ez ero , 13, spodaj ). Po ist i poti, kakor j e  voda pr išla, tud i  
odteč e .  BruhaLillk, Id j e  lahko tudi pož iral nik, imenujemo esta
vela . 
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Požiralniki 
Na zemljevidu Cerkniškega polja je Stržen (26) narisan, kot da 
bi tekel pr ot i izvirom. In zares je pon ikalnica, dlje ko je od 
izvirov, vse manjša. Če je vode malo, teče Stržen samo do 
požiralnikov v Velikih ponikvah sredi polja. Ob večji v odi teče 
do požiralnikov Re šeto in Vodon os. Ka dar pa je povodenj, 
izginja narasla voda v ponorne jame v Pogreščakih. Polno 
Cerkniško jezero sega do vasi Dolenje jezero in Dolenja vas, 
kakor bi se naseljema hotelo izogniti. V re snici pa ležita vasi na 
vršaju, ki je nastal na r obu prodnih nanosov nekdanje Cerkniš
č ice v Ledeni dobi. Naplavine so zamašile prvotne požiralnike, 
zato so se odprli novi - današnja Rešeto in Vodonos. Te 
največje in naj bolj zanimive ponikve na Cerkniškem polju se 
razprostirajo za Dolenjim jezerom vzhodno in zahodno od ceste 
proti otoku Gorici. To so pravi blodnjaki večjih in manjših 
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požiralnih kotanj in globljih ali plitvejših lijakov. Ponekod je 
skalnato dno razgaljeno, drugod ga pokriva ilovica. Najgloblje 
kotanje so globoke do 12m (14: Re šeto ob suši). Zanimivo je 
gledati, kako se, kadar v oda narašča, drug za drugim polnijo 
lijaki, povezani med seboj s širokimi strugami. Najprej pož iraj o 
naraslo vodo Strženu najbližje kotanje (15); ko so te polne, 
začno požirati naslednje, nazadnje pa vse skupaj ne zmorejo več 
in voda se razlije čez polje . Med najprivlačnejše prizore na 
Cerkniškem jezeru pa spada že od nekdaj ribolov ob usihajočih 
ponikvah. Dandanašnji ti prizori niso tako dramatični kot v 
starih časih, ko je bil o v jezeru več rib, zlasti kadar voda ni 
presahnila po več let. Leta 1969 so v okviru načrta za trajno 
ojezeritev Cerkniškega polja pre d  glavnimi požiralniki Rešeta 
zgra dili jez, ki naj bi zadrževal vodo. T oda kmalu se je ob 
zajezeni strugi odprl nov požiralnik. Kraškega polja ni mogoče 
spremeniti v trajno jezero. 

Požiralniki 15 
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Cerkniško jezero 
Oddavna, skoraj od antike zbuja Cerkniško polje s svojim 
skrivnostnim jezerom pozornost popotnikov od blizu in dal eč. 
Kar veliko jih je, povečini obču dovalcev, k i  ga omenjajo, opisu
jejo ali opevajo pa tudi slik aj o. Torquato Tasso mu je posvetil 
nekaj verz ov, sl ikali so ga Steinberg, Pernhart in drugi. Medtem 
ko so ga sprva zanosno imenovali naturae miraculum, čudež 
narave (kar je za ljubitelje na rave še danes), ne da bi ga 
poskušali podrobneje pojasniti, so g a  pozneje stras tno raz isko
vali, in vsakdo je bil prepričan, da je razložil njegov ustroj. Z 
razpravo o Cerkniškem jezeru in njegovem delovanju je v 17. 
stoletju postal Valvasor član učevega kraljevskega društva v 
Londonu, v 18. stoletju pa se je baronova raz laga zdela Stein
bergu dokaj naivna. Med raziskovalci in občudovalci so bili tudi 
praktični možje, ki jih na ravni čar nikda r ne prem arni, ampak 

Spomladi 16 

--

vselej tu htaj o samo o koristih, vse do današnjih dni, k o  h očejo 
Cerkniško j ez ero po vs ej sili vpreč i v ja rem napredk a. Kljub 
obsežnim raziskavam, ki so jih spodbudili prav t ak šni iiJ podobni 
načrt1, še vedno ne poz namo vseh njegovih sk rivnos ti. Sirit i in 
poglabljali so p onore, č istil i  odt oč ne rove, da bi odvrn il i  
popl ave. Morda so rešili nekaj višjega s veta, t oda j ezero se j e  
pojavljalo z nova: morda j e  ostalo krajši č as, ker je voda hitreje 
odtekala. Temu stoletnemu boju za osušitev se je v zadnjem 
č asu postav il po robu na sproten b oj. Hit el i so graditi jez ov e , 

mašiti ponikv e in pož iralnike, z az idavati ponore. Toda ob zama
šenih požiralnikih s o  s e odpirali nov i .  Voda je odtek ala, j ezero 
je iz ginj alo in se pojavljal o z nov a, kot že tis oč letja prej. Prav to 
pa j e  t ista edinstvena privlačnost , zaradi k atere sl ovi Cerk nišk o  
jeze ro, in z ara di č es ar ni z adost i, da ga obišč emo samo enkrat. 
Ko še ni bil o a vtom ob il ov, l e  bilo Cerk niško jez ero »dolgo dve 
uri in širok o čez eno uro<<. Se dandanašnj i je veliko. Polno vode 
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je petkrat večje k ot Boh injsko. Te daj obsega gla dina 2 6  k.ro2 
Je zer o  ima dva otoka , en večji prel iv, vel ik zaliv in dolg p ol 
otok, več krašk ih iz vir ov, p onike v, p ož iral nikov in p onor ov. 
Cerknišk o jezer o je prel ivno kraško p olje. Zaradi nes orazmerja 
med pr itok om in od t ok om je obča sno p opla vlje no. Gla vna p oni
kal nica je St ržen, ki iz vira na jug ovzhodu v sl ikovitem k otlu iz 
več iz virov ( 26). Stržen dob iva vodo šte vil nih pr itok ov. Če se 
voda me d p otjo ne p orazgub i v šte vilne p onik"ve in p ož iral nike 
(14, 15), teče Stržen pr ot i  severozahodu do vel ikih p on orov, 
med 1<aterimi je največii s istem Karl ovic, po katerem odteka 
voda pr oti Rak overnu Sk ocjanu ( 20/21, 54 ). Nekater i p ožiraln ik i  
s o  občasno lahk o tudi bruhalnik i; ime nujemo j ih e stavele. Vsega 
tega si ne m oremo ogle dati  nae nkrat. Na Cerk nišk o  jezer o je 
treba večkrat. In vsakokrat kaže drug obraz. Drugače je tam 
sp omladi, k o  se prebuja nara va in se s p olja umika voda, ki 
za staja v vel ik ih okljukah St rže na (16), drugače p oleti, k o  
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kmetje h ite p ospravljat se no in se obisk ovalec p o  suhem jezer 
skem dnu sprehaja med vr stam i  ostr nic (17). A že nal ivi spet 
p repla vijo p olje. Voda se razlije iz struge Strže na, z njo pridejo 
r ibe. Danda našnji j ih n i  tolik o, k ot včas ih, k o  je jezer o lahk o 
g stalo tudi p o  več let. A brez ul ova se r ibiči vr nej o  le malokrat . 
Se lepša pa je vožnja p o  jezeru, k o  sonce t one za Javorniki (18). 
Če je dovolj pa davin, osta ne jezero dolgo v z im o. Te daj se 
zamrz njena gla dina spremeni v največje naravno drsališče (19). 
Iz/eri: z a vt om za Dole nj o vasjo p o  n ovi g oz dni cesti (lep i 
razgledi na jezero) do Vel ike Karl ovice, razvalin gradu Karl ovca 
in p onor ov p od njim , Za dnjega kraja, iz virov Stržena ( 26). Peš 
od otoka G orice (za Dolenjim jezer om; gi. 14, 15) ob p ol ot oku 
Dr vošcu ali čezenj v Zadnji kraj (samotni zaliv, ob su ši zanim ivi 
p ož iralniki in bruhal niki  obe nem - estavele ). Z a vt om al i peš  na 
Sl ivnic a s prelepim razgle dam na jezer o in š iršo ok ol ico. 
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Tkalca jama v Rakovem Škocjanu 
Na koncu skalnate tesni, po kateri dere Rak izpod Velikeoa 
naravnega .mostu (54). zija pod strmo skalnato steno mog;čen 
vhod v veh ko ponorno jamo. Po >>podobi iz belega kamna, 
kakor da bt t�alec. sedeč za statvami tkal platno«, kakor je 
Valvasor zaptsal staro ljudsko bajko, pravijo jarni Tkalca ( = 
tkalčeva) jama. Imenujejo jo tudi Zatočna jama, ker vanjo 
pom ka Rak, kt se po doslej še neznani podzemeljski poti pojavi 
v Malmh tn v �lamnskt_Jami, kjer se združi s Pivko in privre kot 
Umca na Plamnsko pOlJe (30, 31). Jama je ob nizki vodi 
prehodna kakih SOO m; nadaljnjo pot zapira sifon, ki ni prebo
den tudt ob n�jvečji suši, ko še zadnji ostanki Raka poniknejo 
že pred Veh�tm nara�ntm mostom (54). Tedaj po suhi strugi 
brez težav pndemo v Jamo (20: za primerjavo razsežnosti človek 
spodaj na sredi). Če pa po daljšem in vztrajnem deževju vode 
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narastcjo in jih jama ne more sproti požirati, se Rak razlije v 
�iroko jezero: voda lahko sega skoraj do oboka Velikega narav
nega mostu. Takrat lahko pridemo v Tkalca jamo po strmem 
>transkem rovu in občudujemo igro svetlobe na jamskem stropu 
21). Sliki sta posneti približno z istega mesta. Sifon v jami je že 

dolgo vznemirjal raziskovalce. Ozko grlo naj bi oviralo odtok in 
povzročalo poplave, zato bi bile raziskave tudi gospodarsko 
pomembne. Jamski potapljači so že večkrat poskušali preplavati 
sifon. Leta 1 974 se je pri takem poskusu smrtno ponesrečil 
Janko Petkovšek. Nesrečnega potapljača niso nikoli našli, 
čeprav so ga dolgo iskali. Pri tem so premagati sifon. ki je dolg 
150m. Za njim so odkrili nove podzemeljske prostore, prepla
vati še drug sifon in prodrli skoraj 3 km daleč. Do konca 
Rakovega rokava Planinske jame je zdaj le še kratka neznana 
pot. 

Ob povodnji 21 



Voda se na krasu pretaka pod zemljo. Nekaterim ponikalnicam 
lahko sledimo v ponorne jame, dokler nam smrki (25) ne pre
prečijo nadaljnje poti. Podzemeljski vodi lahko za izvirom sle
dimo tudi po toku navzgor (30). Prve podzemeljske vodne zveze 
so dokazali z barvanjem. V novejšem času jamski potapljači po
skušajo premagati vodne sifone. Raziskovanje podzemeljskih 
vodnih poti je velikega gospodarskega pomena. Ena naših veli
kih ponikalnic je Pivka. V davni geološki preteklosti je izdolbla 
prostore današnjega turističnega dela Postojnske jame, danes pa 
teče skoraj 20m niže. Njenemu podzemeljskemu kanjonu lahko 
sledimo samo s čolnom. Vodni rovi turistično niso privlačni, tem
bolj pa zanimajo jamoslovce. Dolgo nepremagane sifone med 
posameznimi deli tega sistema so preplavali jamski potapljači. 
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Križna jama slovi v znanstvenem svetu po bogatem najdišču 
fosilnih kosti jamskega medveda. Iz kosti, ki so jih izkopali 
1878, so sestavili dve popolni okostji te izumrle živali, še danes 
ponos Naravoslovnega muzeja na Dunaju. Pičlih 800m dolg 
vhodni del je od 1956 turistično urejen, vendar je mogoč obisk 
le z vodnikom in lastno razsvetljavo. Za tem delom se jama 
nadaljuje v velike daljave z bogatim kapniškim okrasjem (39). 
Pot do njih je mogoča le s čolnom in v spremstvu jamarjev. Po 
prostornem rovu se pretaka voda, ki jo sigovi pragovi zadržujejo 
v mičnih jezercih. Drugo za drugim se jih zvrsti kar 22. Izloča
nje sige iz jamskega potoka je pri nas izjemen pojav. Ker 
pragovi še kar rastejo in se za njimi viša tudi vodna gladina, je 
·:oda zalila nekatere stalagmite, da se zdi, kot da bi rasli iz vode 
slika). 
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Radensko polje 
Juž no od Grosupljega se r azp rostira kr aško polje , k i  se po 
vel ikosti ne m ore me riti s Cerkniškim (16-19) ali s Pl ani nskim 
(31), ven dar im a svoje z anim ivosti in lepo te ,  vredne ogleda.  
Dno polja po kriva de bel a  zemlj a, ki bi l ah ko do bro rodil a, če je 
ne bi poplavljala vo da. Kakor na drugih k rašk ih poljih t udi n a  
tem nastanejo o bč asne popl ave , ke r požir alniki in ponori ne 
morejo do volj h itro o dvaj ati narasle vo de. Lj ubek g rič Kop anj 
(kjer je pri svojem S tric u  nekaj č asa bival mladi P rešeren) 
pos tane m alo ne o tok: o b  povodnji g a  skoraj z vseh s tran i z aUje 
vo da. N aj večja ponikalnic a  je Šica, ki priteka iz več· krašk ih 
iz viro v pri Mali Račni in ponika na dr ugem konc u poya. Naj
večji ponor je jama Viršnic a. Po 1700m rovov z ap ira n adaljnjo 
pot doslej neprem ag an s ifo n. Po nezu ani poti teče voda v izv ire 
Krke: zvezo so ugo to vil i z barvanjem. 
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Smrk ali sifon 
Del podzemeljskega rova, kjer sk aln at s trop seg a  v vodo, ime
n ujemo smrk al i s ifon .  Sifono v  je v naših vo dnih j am ah vel iko. 
Po nastanku i n  o bliki so zelo različni, vsi skupaj p a  ne prepreču
jejo n adaljnje poti s amo j am arjem, tem več o tež kočajo pretok 
tudi vod i, da z astaja in popl avlj a. Nekateri s ifon i so kratk i, 
d rugi dolg i ,  l ahko je e n  s am ali p a  se tesno vrs te d rug z a  
d rug im. Sifo n je l ahko kolenas to zavit potopljen vodn i rov, 
l ahko p a  g a  povzroči  podor. Med pod ornimi sk al ami p a  je 
zaradi neprehodnih ožin včasih težko najti pot  n a  drugo stran. 
R aziskovanje sifonov o virajo tem a, k aln a in m rzla v od a, n aj več
k rat p a  njihova globin a. N a  sliki je ponorni sifon P ivke p re d  
Postojnsko j amo. N a  njeni podzemeljski poti  čaka potaplj ače še 
nekaj neraziskanih s ifo no v. Jams ko potapljanje terj a  dobro 
opremo i n  izurje neg a po tapljač a  (spodaj). 
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Izviri Stržena 
Obrh je eden izmed glavnih izvirov Stržena ali Jezerske reke, ki 
se kot največja ponikalnica preliva čez Cerkniško jezero. Strže
novi izviri - poleg Obrha še Cemun, Okence in nekaj manjših
so v primerjavi z njegovimi ponori precej manj dostopni . Vhode 
v podzemlje zapirajo podomi zatrepi in naplavine. Zato si voda 
išče novih poti. kar je zlasti očitno po daljšem deževju, ko vre 
med skalami iz neštetih lukenj in špranj tudi visoko nad izviri. 
Komaj 2 km od izvirov je pri Danah velika ponorna jama 
Golobina, dostopna ob suši do sifona. Zvezo z izviri so dokazali 
z barvanjcm. Seveda to ni preprost odtočni kana.!. O tem priča 
tudi to, da se je obarvana voda pojavila kar 16 ur prej v 
Cemunu kot v Obrhu, čeprav leži Cemun dlje od ponora kot 
Obrh. V izvire se stekajo vode tudi od drugod, saj iz njih 
priteka včasih več vode, kakor pa je ponika v Golobini. 

Kraški izvir 26 

Zijalo 
Poleg Notranjske Reke in Ljubljanice je naša najznačilnejša 
ponikalnica Temenica. Njeno dolino imajo geologi za severo
vzhodno mejo kraškega sveta na Dolenjskem. To je hkrati tudi 
meja dinarskega krasa. saj se tam končujejo areali mnogih 
njegovih endemitov. Rečica teče sprva po neprepustnem svetu, 
a na stiku z apnencem začne hitro izgubljati vodo. dokler 
končno popolnoma ne izgine pod vasjo Ponikve. Temenica 
ponovno priteka na dan pod slikovitim spodmolom Zijalom 
(slika) in teče nato po ozki dolinici, pravem kanjonu, ki pa se 
pri Biški vasi odpre v široko podolje, a se kmalu za Mirno pečjo 
spet zoži in pri Vrhovem slepo konča. z njim pa tudi površinski 
tok Temenice. Voda se kot Prečna pojavi spet v divjem zatrepu 
pod mogočno skalno steno pri nekdanjem gradu Luknji. Po 
nekaj kilometrih se reka izliva v Krko. 

Kraški izvir 27 



Jezero, ki po svojih razsežnostih (65 x30 m) komaj zasluži to 
ime, je zanimiv kraški izvir. Voda priteka iz globokega tolmuna 
ob prelomu pod navpično. skoraj 200m visoko steno divje 
nagubanih apnenčevih skladov. Tolmun je bil še pred nedavnim 
skrivnost, ki je že dolgo mikala jamske potapljače. Vanj so se 
večkrat potapljali. Primož Krivic in Anton Praprotnik sta se 
1 981 po pošev nem vodnem kanalu potopila do globine 83 m, 
hkrati kar 200m od vhoda. To je najgloblja točka, kar so jih 
doslej jamski potapljači dosegli v Jugoslaviji. Vendar tam rova 
še ni konec; še naprej se strmo spušča v neznane globine. 
Globoko v vodi žive različne jamske živali ( 65, 67 !<. 69,70). Divje 
jezero je naš najgloblji obrh (29) .  Voda priteka s crnovrške 
planote. Leta 1 967 so Divje jezero zavarovali kot naravni spo
menik. 1972 pa z bližnjo okolico uredili kot muzej v naravi. 
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Obrh 
Za kraške izvire imamo pri nas različna ljudska imena. Nekatera 
so postala krajevna zemljepisna imena. Tako razni 6brhi. Vsi ti 
izviri so podobni, vsi imajo nekaj skupnega. Navadno izvirajo iz 
globokega tolmuna pod visoko skalnato steno. Tako je ime za to 
vrsto (rip) kraških izvirov prešlo kot pojem v kraško izrazo
slovje . .Najgloblji obrh pri nas je Divje jezero (28). Eden izmed 
;tevilnih značilnih obrhov je rudi izvir Obrščice v vasi Obrh pri 
Dolenjskih toplicah. Izvirno jezerce je dolgo kakih 30m in 
široko okrog 18m.  V njegov tolmun sta se 1 98 6  potopila jamska 
potapljača Marko Krašovec in Ciril Mlinar. V globini 20m se 
nadaljuje vodoravni rov, ki pa postane kmalu tako tesen, da 
naprej ni mogoče. Voda priteka s Kočevskega. 
Potapljača sta videla v dnu tolmuna več človeških ribic. 
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Planinska jama 
K Postojnskemu jamskemu sistemu spada tudi 6km dolga Pla
ninska jama, čeprav zvezo med njima za zdaj dokazuje samo 
barvanje podzemeljske Pivke (22). Od delno preplavanih sifo
nov v Pivki jami in za njimi odkritih podzemeljskih prostorov 
ter poskusov v pritočnem sifonu na koncu Pivškega rokava je 
doslej manj kot 2 km nezl).anega podzemlja. Vhodni del je 
turistično urejen, vendar je obisk mogoč le z vodnikom in lastno 
razsvetljavo. Zložua pot pelje 400 01. daleč do sotočja, k jeJ se 
Pivki pridruži Rak, ki ponika v Tkalca jami v Rakovem Skoc
janu (2012 1) . Globlje v jamo lahko pridemo le s čolnom in le ob 
nizki vodi. ČUdovit je pogled iz jame proti vhodu, kjer za jezom 
zastaja voda v tihem jezeru, s katerega mirne gladine odseva 
dnevna svetloba na mogočnem oboku skalnatega stropa. Rahle 
meglice ustvarjajo pravljično vzdušje. 
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Planinsko polje 
Planinsko polje je naše najbolj značilno .kraško polje. Njegovo 
zvečine ravno dno, ki meri kakih 1 1  km'2 in ki ga z vseh strani 
obdajajo vzpetine, je iz neprepustnega dolomita. Zato morajo 
na južnem robu podzemeljske vode iz .krednega apnenca javor
niške grude na dan, prečkajo polje in na severni strani spet 
ponika jo v kredne in jurske apnence. Polje je dolgo 5 km in 
široko 2 km. Unica,, ki priteka iz Planinske jame (30) in se ji na 
polju pridružijo mapjši in občasni pritoki, se zvija v stikovitih 
meandrih, tako da je njen tok dolg kar 18 km. Ceprav je na 
polju znanih več kot sto požiralnikov, pa po daljšem deževju vsi 
skupaj ne morejo dovolj hitro odvajati narasle vode. Zaradi 
nesorazmerja med dotokom in odtokom nastajajo poplave, ki so 
značilnost kraških polj. Domačini so takih poplav navajeni, zato 
\'dnu polja nimajo njiv. Tudi vasi so pomaknjene varno v breg. 

Kraško polje 
�----------�----�-------
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Izviri Ljubljanice 
N a  robu Ljublj ans keg a b arj a od Vrhnike do Bistre se poj avlj a 
kraška voda v vr st i iz virov. Vel iko okence v R et ovj u j e  ob suš i 
le majhna vodna kot anj a (slika), po dež evj u pa iz sifona der e 
prava reka. Ta iz vir j e  najb olj n eposreden odtok vod� s Plan in
skeg a  polja (31), zato jamarj e za nima že od n ekdaj. Z e  1939 st a 
g a  r azis koval a naš a pot aplj aš ka pionirja brata Kuščerja in pr e
pl aval a kr at ek pr vi s ifon, kar je bil o  z a  t isti č as in pr epr ost o 
pot apljaška opr avo izjemno. Let a 1972  s o  j amski pot apljači 
pr odrl i 255m dal eč. Zaradi blata , ki kal i  vodo, je  bilo r az is kova
nj e zelo teža vno, zaradi ostrih s kal nih n ožev, ki štrle iz podvod
n ih st en,__pa tudi n evarno. V odn i rov se  n adaljuje v nez nane 
daljave .  Sele z b oljš o potapljaška opra vo, ki b o  om og oč al a 
daljše potapljanje, b o  m ogoče pr odr et i v doslej neznane pod
z emljske pr ostor e pr ot i Plan inskemu polj u. 
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Krupa 
Na kraš kem s vetu voda iz vir a b odisi iz podz em eljske jame (30), 
glob okeg a tolmu na (28, 29, 58, 59) al i pa r az pršena iz št eviln ih 
skalnih š pr anj. Vzrokov z a  t akš no pr itekanj e podz em eljske vode 
j e  lahko več in s o  r azl ični. Moč an kr aš ki iz v ir z raz pršenim 
pr it ekanjem med skal ovj em imen uj em o kr opa. Belokranjska 
Kr upa ni samo n ajznačil nejši pr im er, m arveč je z aradi nevar
neg a PCB v vodi tudi naj bolj z na na. Ko so pr ed leti hoteli iz vir 
z ajeti za vodovod, s o  pr i labor ator ijs ki analizi odkr ili, da voda 
vs ebuj e  čezmerne kol ičin e str upenih s novi. Ug ot ovili s o, da j e  
kr ivec t ovar na Is kra v S emiču, ki j e  let a odlag ala odpa dke v 
bl ižnj o vrt ačo. Z vodovodom seveda ne b o  nič, vpraš anje pa j e, 
kaj bo z okol iš kim i  pr ebivalc i ,  ki so vodo uporabljal i v g os po
dinjstvu in z a  ž ivino. Jasno pa je  en o: Bela kr aj ina b o  lahko 
žejna gl edal a v idil ič no Kr upo! 
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Brezna 
Brezna - >>jame brez dna<< - so ljudem že od nekdaj nekaj 
skrivnostnega. Okrog brezen se je spletlo nič koliko bajk, pripo
vedk in zgodb. Strokovno je brezno navpična ali strma, bolj 
globoka kot široka votlina, ki ji ne vidimo dna. Brezna so lahko 
podorna tektonska ali udorna. Septembra 1 98 2  se je pri Zgor
njih Vre�ah nenadoma udrla struga Reke. Voda je začela teči v 
brezno, ki se je odprlo, tako da je ostala rečna struga odtod 
naprej suha. Jamarji in jamski potapljači so se takoj spustili v 
brezno. Lahko si mislimo, kako t�žavno in tudi nevarno je bilo 
raziskovanje ob močnem slapu (leva slika). Jamarji so lahko 
prodrli do globine 26m .. Vod.a,  ki je i�g.i.njal� ': stra�skem rovu, 
se ni pojavila ne v ŠkocJanskih ne v lllŽJl Kacru JamL Po dveh 
tednih je narasla Reka zalila brezno in spet tekla po SVOJI stan 
strugi proti Škocjanskim jamam (7). 
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Raziskovanje brezen 
Brezna, skrivnostna kot so, izzivajo človekovo radovednost. V 
starih časih so se vanje spuščali pogumni domačini kar na 
zvezanih zvonovskih vrveh. Jamarji so najprej uporabljali vrvne 
.estvice, pozneje tudi vitle. Množičen spust z vitlom v Gradiš
nico prirejajo logaški jamarji. To je priljubljena prireditev, ki se 
ie vsako leto udeleži veliko neustrašnih radovednežev. Danes 
splošno razširjena vrvna tehnika omogoča ,·arno in lahko spušča
nje v najgloblja brezna. Raziskovanje brezen ni samo znan- . stveno, marveč tudi gospodarsko pomembno. Tako so se pn 
ISkanju novih vodnih virov za tržaški vodovod že 1841 spustili v 
329m globoko Labodnico in na dnu odkrili podzemeljski tok 
:-lotranjske Reke. Pomanjkanje zdrave vode tudi poldrugo sto
letje pozneje terja podobne raziskave. Žal brezna vse bolj 
postajajo divja smetišča. 
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Raziskovanje podzemeljskih jam 
Janez Vajkard Valvasor je v svoji znameniti Slavi vojvodine 
Kranjske (1689) opisal ali omenil kakih 70 jam. Valvasor ni bil 
samo popotnik, temveč tudi raziskovalec, kar dokazuje njegov 
načrt Podpeške jame, ki je eden prvih jamskih načrtov na svetu 
sploh. Načrt jamskih prostorov - tloris in profili - je temeljni 
namen vsake jamarske odprave še danes. To pa pomeni, da 
morajo jamo dobro preiskati in izmeriti. K sodobni dokumenta· 
ciji jamskih objektov spada tudi fotografija, danes predvsem 
barvna. Lep posnetek ni samo paša za oči. Bolj kot z besedo 
predstavimo objekt ustrezneje (in dodatno) s fotografijo. To 
velja tudi za speleološko fotografijo. Fotografirati pomeni tudi 
bolje opazovati. Podzemlje je dobro čitljiva knjiga. Speleologa 
predvsem zanima, kako je jama nastala. Oblika podzemeljskega 
prostora, prerez rova, lega plasti v kamnini, prelomi, vse to mu 
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•:el iko J?Ove. Gropajska jan:'a (36) na Sežanskem Krasu je del 
nekdanJega toka l?odzemeljske reke. Reka si je pozneje poiskala 
dr�go pot. V _stanh rovih so začeli nastajati kapniki. V jamo 
pndemo skoz1 ozko, ?O m  globoko brezno. Značilna za primor
ski kras Je bogata zasiganost. Vzrok temu sta čist kredni apne
nec in toplejše podnebje.  Ker hitro prenikujoča voda pušča na 
stropu le_ malo iztečenega kaJcita, se večina raztopljenega 
apnenca_ Izloči na tleh, kjer nastajajo velike sigove kope in 
mogočm stalagrrutl (gl. tud1 42). Zaradi skritega vhoda in globo
keg.� vhod�ega brezna �e je ohranilo kapniško okrasje v vsej 
SVOJI !�pou. V MedvedJaku, kamor se prav tako spustimo skoz 
kakšmh 45 m globoko brezno, so ob lepem prečnem profilu rova 
vidni poclon, k1 v mnogočem preoblikujejo prvotni prostor (37). 
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Taborska jama 
Poglavitne kapniške oblike - posebej mogočna sta stebra Matja
ževega prestola - lahko spoznamo v Taborski jami pri Grosup
ljem. Jamo je odkril 1926 šentjurski župan Jože Perme in jo leto 
nato odprl za obiske. Ta turistična jama v najbližji okolici 
Ljubljane bi zaslužila več pozornosti. Poznavalci jo imajo za 
šolski primer kraške jame. V jurskih apnencih jo je ob prelomu 
izdolbla tekoča voda-ponikalnica, pozneje so jo preoblikovali 
podori. Odprlo se je okno: prvotni vhod je bil skozi 9m globoko 
brezno. Pozneje je Perme našel zvezo s sosedno Ledenico, ki jo 
je poznal že Valvasor, in obe jami povezal s predorom. Turi
stični obisk se začenja v Ledenici, kjer je pozimi veliko ledenega 
okrasja: led se lahko obdrži pozno v pomlad. Turistična pot je 
dolga 327m in traja l uro. 
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Križna jama 
i...epote Križne jame pri Ložu ( 23) so 1 9 29 /30 odkrili šele člani 
DZRJS. Vhodni deli so bili sicer znani že v prejšnjem stoletju. 
Prvi je jamo raziskoval okrožni gozdar Janez Cerar 1824, a 
objavil svoja odkritja šele 14 let pozneje, ko je že izšel prvi opis 
v angleščini. Jamo je medtem obiskal osebni zdravnik angle
;.kega kemika Humphryja Davyja in v njegovem objavljenem 
dnevniku je več kot skromen opis ene najlepših naših jam. Toda 
sele čez sto let je jama razkrila svoje skrivnosti in neslutene 
lepote. O tem pričajo tudi mogočni Stebri kralja Matjaža: cel 
slap stalaktitov se zliva skoraj do tal v kristalno vodo sigovih 
ponvic. Križna jama je dolga 8 , 2  km. V njej sta dva vodna 
sistema, 15 do 20m drug nad drugim. Z barvan jem so dokazali, 
da voda priteka z Blok in se kot Steberščica izliva v Cerkniško 
jezero. 
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Cev čice 
Drobnim sigovim cevkam pravijo nekateri tudi makaroni; nanje 
res spominjajo. Ko pripolzi z raztopljenim apnencem nasičena 
vodna kapljica po počasnem, lahko tudi večdnevnem teku skozi 
razpoko na jamski strop, odda del ogljikovega dioksida, na 
stropu pa nastane sigov obroček. Z novimi kapljicami se 
obročku pridružijo novi in izoblikujejo cevko, ki zraste lahko do 
več metrov. Njen premer je 4 do 6mm, kanalček pa je širok 3 
do 5 mm. Tenko steno (gi. malo sliko) sestavljajo posamezni 
kristali kalcita. Včasih so mislili, da so cevčice edini zarodniki 
stalaktitov. Ti sicer tudi lahko nastanejo iz cevčic, ko se voda 
začne prelivati po njihovi zunanji površini. Cevčica se zdebeli v 
korenast stalaktit, ki lahko ohrani osrednji kanal. Cevčice lahko 
zrastejo tudi na konici stalaktitov in na drugih Izpostavljenih 
krajih, kjer se lahko ustavi vodna kapljica (gi. tudi 46). 
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Heliktiti 
Heliktiti so posebne kalcitne rvorbe nepravilnih ali - kot pove 
ime - polžasto zavitih oblik. Pravijo jim tudi ekscentrične 
tvorbe, kajti ne na prečnem prerezu ne v vzdolžni osi pri njih ne 
najdemo središča. To so posebne monokristalne tvorbe, zgra
iene iz enega samega kalcitnega kristala, ki raste zelo neenako
merno na enem ali drugem koncu, a najpogosteje obdrži smer, 
nakazano ob začetku kristalizacije. Drugače kot pri normalnih 
kapnikih na heliktite ne vpliva težnost, marveč prevladujejo pri 
oblikovanju zakonitosti kristalizacije. Zato pravzaprav ne 
moremo govoriti o kapnikih. Heliktiti nastajajo neodvisno na 
Jamskem stropu, na stenah, na tleh ali pa na kapnikih (slika). 
Skozi kalcitni kristal se vleče drobna kapilara. po kateri priteka 
raztopina kalcita in zagotavlja nadaljno rast. Heliktiti rastejo 
silno počasi. 
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Starost in rast kapnikov 
Vprašanji koliko so stari kapniki in kako hitro rastejo. najbolj 
zanimata obiskovalce naših turističnih jam. Na prvo vprašanje 
sodobna znanost lahko odgovori že dokaj natančno. Starost 
kapnikov ugotavljajo s pomočjo radioaktivnih izotopov. Metodo 
14C (radioaktivni ogljik) je pri nas prvi uporabil Rado Gospoda
rič, v Postojnski jami. S to metodo lahko precej natančno 
ugotovimo starost do 40000 let. Za S!I!Jejše J-apnike uporablj�jo 
metodo z izotopoma torija in urana eoo-thf34U), ki imata daljšo 
razpolovno dobo. Obstajajo pa še druge metode. Na drugo 
vprašanje teže odgovorimo. Rast kapnikov ni enak?merna. V 
življenju kapnikov se menJaVajo obdobja rast.J. m muovanJa. 
Nekateri kapniki še rastejo, drugi mirujejo ali so že davno 
grenehali rasti. Orjaška stalagmita (levo v Lipiški jami, desno v 

Skocjanskih jamah) sta rasla več deset tisoč Jet. 
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Jamsko mleko 
Po stenah nekaterih jam najdemo nenavadno, belo gobasto 
prevleko. Prav takšni so lahko tudi kapniki. Po videzu bi menili 
da gre za sigo, ko pa se je dotaknemo, spoznamo, da Je mokra, 
mehka in mastna kot apno. Takšno oblogo so poznali ljudje že v 

srednjem veku. Pripisovali so ji zdravilne lastnosti. Ta vera je 
bila razširjena tudi pri nas. Ali res kaj pomaga, še niso ugoto
vili. V jamskem mleku so našli posebno bakterijo, ki naj bi 
morda skupaj z glivicami razkrajala kamnino aJi prvotno sigo. 
.Mineralna sestava jamskega mleka je zelo pestra. Prevladuje 
kalcit, v manjših množinah pa so še razni magnezijevi minerali. 
Našli so celo aragonitno (4 9) jamsko mleko. 
Za nastanek jamskega mleka so najbrž neizogibne posebne 
klimatske razmere, ki omogočajo življenje bakterij in glivic, in 
posebna kemična sestava kamnine ali sige. 
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Zavit stalaktit 
Ka ko nastanejo kapni ki ,  j e  dan es v bistvu pojasnj eno. Nihče več 
n e  misli , da so o kamn ela vo da , ka ko r j e  ž e  leta 77 trdil rimsld 
J!a ra voslo vec Plinij in domn eval še v 17. stol etju na š Va lvasor.  
Ze 1771 so ugotovili, da je v p reni kli vo di raztopljen apnen ec . 
Na vp ra ša nje, ka ko s e  i z  nje izloči, pa dolgo ni bilo p ra vega 
o dgovora. S e  neda vno so mislili , da j e  to o dvisno o d  izhlapeva
nja vo de. To pa le delno drži, mo rda kj e na prepihu : jamsld 
zrak j e  sicer relativno zelo vlaž en in i zhlap evanje s amo n e  bi 
bilo dovo lj. Stalaktiti so večinoma ko renas te o bli ke. Kako si 
raz lagamo zavit stalaktit na sliki? Če bi na o bli ko vplival p repih, 
bi morali biti zaviti vsi .  Ka ko r vidimo , so kapnild v t em prim eru 
na stall iz cevčic ( 40). Osrednji kanalček se včasih za maši ,  ka r 
povzroči, da cevka začn e rasti postrani . 
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Nesomerni kapniki 
Slovens ka kra ška terminologija po zna c elo vrsto i zra zo v za 
različno o bliko vane kapnike (o bli ka j e  o dvisna od različnih 
dejavnikov,  p reto ka vo de, l eg e  in drug ega ). Nekatere o blike pa 
so redkejše. Spomnimo s e  o bis ka v Postojns ki jami, kj er vo dni ki 
ra di o pozarjajo na o blike s talagmito v, Id spominjajo na razne 
predm ete ,  pra vljična bitja , živali . Vse to sic er buri domi šljijo, 
vendar pa s e  dan es o b  t em najprej vp ra šamo , ka ko so ta ke 
o blike na ra vno nastal e, n e  da bi pomislili na začarana bitja. 
Krasoslovci jih poskušajo st ro kovno raz ložiti . Pokojni g eolog 
Rado Gospo da rič j e  pojasnil t e  o blike z močnim o bčasnim 
p repi hom in s prem enljivo z račno vlažnostjo ; mo rda je vplivala 
na n enava dno ras t  tudi labilna podlaga , na kateri so zrasli. 
Podo bni vz ro ki so o bliko vali_ s talat ktite, s estavljen e  iz sta rej šega 
po ševn ega in mlaj šega navpičn ega dela . 
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Zaradi različnih naravnih vzrokov se kapniki lahko poderejo, 
odlomijo ali počijo. Če se posedejo tla, lahko stebri zaradi teže 
in pritiskov počijo (levo). Vendar se kapniki pozneje lahko spet 
zrastejo. Začetek takšnega celjenja vidimo na sliki. Tudi vandal
sko odlomljeni stalaktiti se lahko, če so še >>živi«, obnove. To 
seveda ni potuha za neodgovorna početja nekulturnih obiskoval
cev, ki niso ljubitelji narave. Kapnik doma ni več tisto, kar je v 
jami, in je lastniku le v sramoto! 
Kapniške zavese nastanejo, če vodne kapljice polze po pošev
nem stropu ali previsni steni in puščajo za seboj bolj ali manj 
vijugavo sled izločene sige. Izoblikujejo se lahko tudi ob daljši 
razpoki . Med rastjo lahko zaradi nečiste vode nastanejo na 
zavesi različni barvni pasovi, kar ji daje poseben čar. Zavese so 
večinoma debele komaj nekaj milimetrov. 
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Posebno lepe sigove tvorbe so ponvice. Nastanejo na neravnih, 
nagnjenih tleh, kjer se iz sigotvorne vode izloča siga neenako
merno. Nastajajo sigovi robovi, s katerimi si dotekajoča voda 
sama zapira pot. Voda zastaja za njimi, nanje pa odlaga novo 
sigo. Tako robovi rastejo v jezove in sigove stene vedno više. 
Za njimi nastajajo vse globlje kadunje. Voda se pretaka iz višjih 
v nižje. Sigove ponvice so zelo razširjena oblika talne sige. 
Njihova oblika in velikost sta zelo različni . Bolj ko so tla 
nagnjena, globlje so lah!fo ponvice. Ponvice nastajajo okrog 
večjih stalagmitov (39) ali na poševnih tleh. Sčasoma se razvi
jejo prave sigove kaskade, čez katere se počasi preliva voda. 
Najlepše in največje sigove ponvice so odkrili pred sto leti v 
stranski dvorani visoko nad strugo Reke v Škocjanskb jamah. 
Danes je mimo njih speljana turistična pot. 
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Jamski biser 
V pli tvih sigovih ko tanjic ah n ajdemo tu in tam eno n ajzanimi 
vejših si govih s tv ari tev . To so okro gli sigovi k amenčki, e den ali 
več, l ahko tudi n a  desetine, ki prosto leže v ko tanjici . Imen ujejo 
j ih, in ne zam an , jams ke bisere . Zn ani francoski jam ar N .  Cas te 
ret  jih im a za n ajbolj re dke sigove tvorbe. Jamski biseri n as ta
nejo po dobno k akor pr avi. Je dro je dro bno zrnce, l ahko tudi 
ko šček si ge. Okrog njega se koncentrično n alagajo pl as ti si ge .  
Jamski biseri so l ahko veliki kot bucikin a gl avic a, l ahko pa 
merijo v premeru tudi več cen timetrov. Manjši so l ahko lepo 
o kro gli, večji tu di nepr avilnih obli k. Jamski bise ri n as tajajo v 
v dolbini cah, nekakšnih sigovih gnezdih , k amor ne pres tano k ap
lja si go tvorna vo da, ki jih hkr ati obrač a. T ako se n a  jedro 
n al aga siga in biser r as te. Ko ga voda ne more več o br ač ati, 
l ahko biser priras te k po dl agi . 
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Aragonitni ježek 
Več kot re dke so v jamah prelepe k ristalne kopuče ar agoni ta. Iz 
preni kujoče vode se i zločata minerala k alci t in ar ago ni t .  Oba s ta 
kemično kalcijev k ar bonat, toda njun a  kr is taln a zgradba je 
popolnom a r azlična. O n as tanku ar agonita je več hipo tez. Po 
eni n aj bi n as tajal s amo v to plih jamah , torej n aj bi bil priča 
to plih obdo bij. Ta v abljiva »ar agonitna ur a<< pa, ž al ,  ne drži. 
Dušan Kuščer in Ro man Savnik domnevata, da v n aši ar agoni tni 
jami vpliv a n a  i zločanje ar agonita posebn a  kemičn a ses tav a  
vo de. Ar agoni tno jamo je 1832 r azis kal kus tos ljubljanskega 
muzeja Henrik Fre yer . S pr emljal ga je kmet dom ačin. Ker pa je 
temu n aslednje leto toč a  okles ti la  pri del ke, je zadelal vhod v 
jamo , preprič an ,  da so bili ujme krivi zli jamski duhovi. Tako je 
j amo nevede zav aroval in ohr anil re de k  jamski okr as. 
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V elika led enica v Para dani 
Zaradi posebnih podnebnih razmer in oblike jamskega prostora 
lahko v nekaterih jamah nastane led, ki se ohrani vse leto. Take 
jame imenujemo ledenice. Večinoma so vrečaste oblike. Ozek 
vhod na osojni strani preprečuje večje kroženje zraka. Tako 
težji hladnejši zrak, ki se pozimi nabere v jami, obleži tam tudi 
poleti in onemogoča vstop lažjemu toplejšemu zraku. Ledenice 
so redke. Pri nas jih je komaj kakih 30. Največja med njimi je 
Velika ledenica v Paradani na Trnovskem gozdu. Vhod v jamo 
se odpira pod skoraj previsno steno velike udorne vrtače, ki 
slovi po svojem rastlinstvu. Na njenem pobočju se zaradi 
toplotne inverzije zvrsti na 100 m toliko vegetacijskih pasov kot 
v Alpah na lOOO m, le da v obrnjenem vrstnem redu (rastlinska 
inverzija). Zaradi ledu, ki zalije ožine, je jama le redko pre
hodna. Pred 10 leti so jo raziskali do globine 382m. 
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Ledena jama na Stojni 
Okrog Kočevja je več ledenic. Najbolj znana je Ledena jama na 
Stojni, ki je hkrati tudi posebnost med ledenicami pri nas sploh. 
Vhod je namreč obrnjen proti jugovzhodu. Odpira se v dnu 
vrtače, katere previsna stena prehaja v jamsko žrelo. V globini 
okrog 50 m je v prostorni dvorani pravo ledeno jezero - velika 
vodoravna ledena ploščad. Iz skalnih razpok na stenah !ijejo v 
dvorano ledeni slapovi. Poleti, ko se led malo umakne. da zazija 
ob steni širša špranja, lahko splezamo globlje. Pod ledeno 
gmoto, debelo do 40 ro, je dvoran ica s skalnatimi stenami in 
ledenim dnom, strop pa je spodnja stran velike ledene gmote. 
Vendar jame še ni konec. Če so razmere ugodne, se lahko 
spustimo še globlje. Najnižja dosežena točka je 105 m pod 
vhodom. Obisk ledenic, za katere pa moramo biti dobro oprav
ljeni. je nepozabno doživetje. 
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Ledeni kapniki 
Led eni ka pniki , ki jih pozimi lahko vidimo ob ja mskih vh odih, 
ni so kraški pojav, pa če prav presenetlji vo s pomi njajo na prave 
kapnike. A ne l e  po videzu , ki je na vsezadnje posled ica njih o
vega nastanka ,  t udi sicer so si s ka pniki blizu. Bi stvena razlika 
med nji mi je pravzapra v  ta, da ledeni ka pni ki z ra stejo ta ko 
re koč čez n oč, medtem ko sig ovi za to potre bujejo ti sočletja. 
Za to si laže razložimo njih ove obli ke ; pri me rjamo jih lahko s 
ka pniš ki mi. G re seveda zg olj za videz, po nj em ne s memo 
pospl oše no pre sojati bistva. A še o nečem pričajo l edeni ka p
ni ki ; o t opl otnih raz merah , ki vladajo v ja mah . Le po na m 
oz nač ujejo mejo med mrzlim i n  t oplejšim z ra kom. Toda ledeni 
ka pni ki so kratkega ve ka. Hitro kot z ra sejo t udi preminej o. 
Z at o  jih pos kusimo zgolj obč ud ovati ! Ledenih z voncev (de sna 
slika )  v Ra kove m Škocjanu ne vidimo vsako z imo. 
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Pokljuška luknja 
Jame imajo s voje življenje : s voje rojs tvo, rast , sta ra nje in smrt. 
Za nimive odprtine -jamska okna s o  z na me nja starosti, umira 
nja podzeme ljskih ja m.  S koz nje ne prihaja v temačno podzemlje 
le  d nevna svetloba , ki ustvarja privlačne priz ore, a mpak kroži in  
s e  izmenj uje t udi z ra k ,  kar vpliva na jamsko klimo. S koz taka 
okna (stropna brezna ) se nam lahko odpro prej nez nani podze 
meljski prostori. Vdira nje hladnega zims kega z raka lahko pov
z roča z mrzali, katerih pos ledica je odpadanje sige a li tudi kosov 
matične ka mnine. Tako se vedno bolj tanjšajo stropi i n  z 
nadalj nji mi pod ori l ahko od stropov ostanejo le š e  posamezni 
d eli ,  ki se kot naravni mostovi pno nad ne kda nji mi dvoranami 
(54). V dalj ni prih odnosti ne bo več tudi teh ostankov. Čl oveški 
ve k je prekratek, da bi mogel slediti temu d olgemu naravne mu 
procesu . 
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Veliki in Mali naravni most 
Rakov Škocjan je bil že 1949 zavarovan kot del najpomemb
nejše naravne dediščine. Pokrajinsko izredno lepa je ta 2�5 km 
dolga kraška dolina polna zanii!Ii�osti. Leta 1977 so Ps> nJe

.J speljali učno pot s pojas!ljevalmmt tabl�mt. V Rakov. SkoCJan . pridemo z Rakeka. Pomkalmca Rak pnteka s Cerkniškega polJa 
iz 700 m dolgega vodnega rova Zelških jam ( 45). Nekdaj. se je 
voda pretakala po površju, v začetku lc:den� dobe pa st le 
razširila tektonske razpoke v podzemelJske Jame. Zaradt raztap
ljanja apnenca na površju in v podzemlju so se stropi nad 
podzemeljskimi dvora1��mi tako stanjšati, da so se. ponekod 
udrli. Ostanka nekdanJih Jamskth stropov sta Mah naravn1 most 
(mala slika), ki se kot vitek lok boči 60 m nad sotesko, in 
mogočen Veliki naravni most, pod katerim Rak teče proti 
ponorni Tkalca jami (20/21) . 
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Samotar 
Izredno zanimiv samotar (kakor pravimo osamelim skalam) stoji 
blizu Divače v manjši umetni globeli (naredili so jo ljudje, ko so 
kopali vrnik - kremenov pesek za livarje). Divaški samotar ni 
navadna osamela skala, kakršnih je tod in tam več, marveč vrh 
orjaškega stalagrnita, katerega poglavitni del je še zasut z napla
vinami. Kako se je stalagmit znašel sam samcat sredi kraške 
gmajne, še ni natanko raziskano. Med ljudmi krožijo o njem 
različne sodobne bajke. Gre za fosilni stalagmit, ki ga je z 
naplavinami zadelala voda in ga tako ohranila, medtem ko o 
jarni, v kateri je rasel, skoraj ni več sledu (vsaj ne o njenem 
stropu). Kako mogočen je moral biti ta stalagmit, priča velikost 
razkritega dela, saj meri v premeru več kot meter. Podobne 
orjaške stalagrnite lahko občudujemo v bližnjih jamah (prim. 42). 

Fosilni stalagmit 
�------------------
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Triglavski podi 
Alpski (visokogorski) kras je kras nad gozdno mejo. V Alpah se 
je kras razvil v pliocenu, ko se je gorovje začelo dvigati. V 
ledeni dobi so ledeniki kraško površje še preoblikovali, da je 
postalo še bolj mikavno. Ker se kraške oblike mešajo s sledovi 
delovanja ledenikov, govorimo tudi o ledeniškem krasu. Po 
značilnih kraških pojavih se zlasti odlikujejo visokogorske planje 
- podi (slika). Poleg površinskih oblik, kot so žlebiči in škraplje, 
a tudi griže in vrsta drugih, značilnih prav za alpski kras, je na 
podih tudi veliko brezen. Pri nas niso globlja od 100 m. Izjema 
je Triglavsko brezno (56). V alpskem krasu je tudi naša druga 
najdaljša, 10 km dolga Pološka jama, in naše najgloblje brezno 
(gi. 2. str. ovitka). Alpske jame imajo malo ali nič kapniškega 
okrasja. Za alpski kras so značilni tudi kraški izviri (58, 59). 
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Triglavsko brezno 
Naš edini narodni park ima poleg najvišjega vrha v državi in 
Triglavskega ledenika (Zeleni sneg) tudi zanimivo Triglavsko 
brezno. Vhod vanj - kar štiri luknje - se je odprl, ko se je skrčil 
ledenik in odkril skalno podlago. Jamarjev brezno na kraških Tri
glavskih podih (56) ni presenetilo. Privlačna je bila njegova lega 
skoraj tesno ob Severni steni, obetavna morebitna velika globina. 
Z barvanjem ledeniške vode, ki ponika v brezno, so namreč 
ugotovili zvezo z izvirom Bistrice v Vratih, 1200 m niže. Jamarji so 
v brezno organizirali veliko odpravo, kije trajala kar 7 dni. 
Nobene jamarske odprave ni javnost spremljala z večjim zanima
njem. O njej so sproti pisali časniki po vsej državi. Jamarji so 
odkrili razsežno dvorano (Gigantsko brezno). Nadaljnjo pot je, 
žal, preprečil velik leden čok. Prodrli so le okrog 260m globoko. 
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Izvir Soče 
Najznačiln ejši k raškj p ojavi v alpsk ih doli nah so k raški i zvi ri. Iz 
njib p rit el,<aj o vs e n aš e  večje a lpske reke. Izvir Save Boh injk e, 
Savjca, p rit eka i z  jam e, k i  j e  ob suši dostopna 121m daleč ,  ob 
večji vodi pa tudi i z  višje, 152m dolge jame. Naša najl epša 
alpska reka S oča p ri teka v Trent i i z  brezna , ki j e  ob suši 
dostopno d o  globi ne 35m . Pri večji vodi s o  s e  v i zvi rnem si fonu 
p otapljali naši jamski p otapljači , a dlje k ot sicer ob suši niso 
p rišli , Voda je zel o m rzla (do 5°C), kar ni odv isno samo od 
snežnice, i z  katere se izvir tudi napaja , marveč tudi od nižje 
t emperature v alpsk em k raškem p od zemlju , ki j e  hladn ejš e p od 
višjim g orskim masi vom. Čep rav j e  i zvi r Soče znana in p riljub
ljena izletniška točka , pa o ujem vemo p rav ma lo. 
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Boka 
Na k oncu divj e  s ot esk e p od južnim p obočjem Kanina s e  sk ri va 
ed en najlepših, p o  p retoku in višini pa največji slap v Sl oveniji . 
Čep rav nanj op oza rja napis ob c esti, je l e  malo znan. Do 
n eda vnega š e  nj eg ove višine nismo natančno p oznali , p opol
n oma n eznan pa je bil njegov i zvirni sifon .  Nič p od robn ega š e  
n e  vemo, k j e  na kaninsk em p og orju zbira s voj e vod e k raška 
Boka , ki pada čez skalni p rag 104m globok o  in ne p resahne tudi 
v najh ujši suši. Si fon sta 1975 p replavala P rim ož Krivic in Ant on 
P rap rotnik. Začn e s e  v t olmunu m ed p od ornirni skalami in s e  
razši ri v p rostoren rov, k i  s e  spušča d o  globine 25m , nat o  pa 
dvign e .  S s vojima 102m spada m ed najdaljš e p remagane si fon e 
p ri nas. Voda v rovu j e  čista , a ima k omaj 4°C. Za sifonom j e  
30m dolgo j ezero, v katerega dere Boka v divjih brzicah. Jama 
s e  nato nadaljuje v več nadst ropjih. 
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Potočka zijalka 
Prvi dokaz o n avz očn os ti leden odobnega čl oveka pri n as j e  n aš el 
Sr ečko Brodar 1928 v P otočki zijalki, visoko pod vrh om Olševe 
n ad Sol čavo. Kako j e  n as tala ta veli ka, 1 15m dolga vis okog or 
s ka jama, zar adi obilnih s edi men tov, ki j im med os emletnirni 
izkopavanji ( 1928-1935) niso prišli do dn a, ni zn an o. Gre z a  
star o jamo, ki s o  j o  v davn ini močn o s pr emenili veli ki podori. 
Prof. Br odar j e  n aš el več kot 300 art efaktov i z  kr emen a, 132 
značilnih koš čenih koni c, edins tveno koš čen o ši van ko in piš čalko 
iz čeljus ti j ams keg a medveda. Med iz kopavanji s o  n ašli kosti 
n aj manj 1500 pri mer kov j ams keg a medveda, veliko dr ugih kost
nih os tan kov tedanjih živali ,  celo zobe moš katn eg a g oveda, ki 
jih j e  bil v jamo prin es el čl ovek. Olš evs ka kultur a s pada v 
zg odnji ml aj$i pal eoli ti k  - aurignacien, t o  j e  v čas pr ed okr og 
35000 leti in s e  ujema s pr vo otoplitvijo v z adnji poledeni tvi . 
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Betalov spodmol 
Najstar ejš e kulturne os tan ke n a  n aših tleh s o  iz kopali v Betal o
vem s podmol u.  T o  j e  kakih 150m dolg rov, eden n ekdanjih 
pon orov voda i z  Pivš ke kotline.  Vhod j e  poš evn a  odprtina, ki s e  
odpir a tesn o n ad cesto za V eliki m O tokom n a  poti iz P os tojn e  
pr oti Pr edj ami .  Iz kopavanj e prof. Sr ečka Brodarj a ( 1947-1953) 
s o  dal a  pr es en etljive n ajdbe. Iz kopali s o  več kot 1 0 m  jamskih 
s edi mentov (s kalnega dn a niso dosegli ) .  O dkrili s o  več mous teri
ens ki h  plasti (kultur a n eander talc a) .  Najg loblj a je  izpred 150000 
le t  in spada med n ajstar ejš e kultur e v Jugosl aviji in n a  Balkan u.  
V Sloven iji pozn amo doslej okr og 40 paleoli ts kih j ams kih 
pos taj. V jamah s o  arh eologi n ašli os tanke  tudi iz dr ugih obdo
bij. Jame j e  človek upor ablj al kot občasn a zatočiš ča vs e do 
današnjega čas a. 

Paleolitska jamska postaja 61 



Jamski trdoživnjak 
Velkovrhia enigmatica dolž in a  polip a  1,5 mm 

Kako bog at a je  n aš a  j amsk a favn a, k ako slabo jo pozn amo in 
koliko dela še č aka n aše r az iskovalc e, priča dro bc en t rdo živnjak , 
ki g a  je n ašel Fr anc e  V elkovrh , ko j e  pr egl edov al vzorc e iz 
Plan in sk e j ame. Naj dba j e  zbudila p [esenečenje. podo bno 
onemu o b  o dkr itj u mar ifugije (64). Z iv al st a 1971 opisal a  Jan ez 
Matjašič in Bor is Sket in jo znan st veno po imenovala n a  č ast 
0aj ditelju in u str ezno svojim ugotov itv am. V elkovrh ia j e  prava 
zoolo šk a  ug ank a. Nj en ožji sist ematsk i  položaj še ni dokončen. 
Jamsk i tr do živnjak ž iv i  v kor mih. Okrog u·stnega stožca ima 
posamezen po lip v enec 5 do 10 lovk , s k ater imi lovi dro bn e 
planktonske rakce. R az množevanje j e  nespolno z brsten jem, a 
t udi spo lno z j ajčeci (v ru men em mešičku o b  zgornjem polip u ), 
iz k at er ih se r azvije mig et alkast a  lič ink a  (pl anula). 
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Jamska školjka 
Congeria kusceri do 20mm 

· Lup in e te školjke je prvi n ašel Lju devit Ku ščer 1934 v izv iru 
St injevcu pr i Vrgorcu ; <;jo mnev al j e, da gre z a  rod Congeria, 
ven dar vr ste n i  opisal .  Zive ž iv al i  so pozneje n ašli  v j amah n a  
Popov em polju in j ih imeli z a  vr sto drugeg a  ro du. Šele Jože 
Bo le j ih j e  1961 opisal in vrsto po imeno val po p rvem n aj ditelju . 
Kong er ij a j e  edina ž iv eč a  evropsk a  vr st a  t eg a  ro du .  N ajprej j e  
ž ivela v jezer ih, z z akr asevanjem p a  je  preš la v podz emlje in v 
jamah p reživela kot t er ciarni relikt. Spola s ta  ločen a. Ško ljk a se 
bran i  z organskim drob irjem, k i  g a  pr eceja iz vode. V Sloven ij i  
so našli l upine kong erij e v izviru Krupe (33) v Beli kr ajini. 
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Jamski cevkar 
Marifugia cavatica premer cevke 1 mm 

češki raziskovalec Absolon, ki je 1933 v hercegovskih jamah 
našel to za sladko vodo docela tujo žival, je biJ tako presenečen, 
da jo je imenoval kar za morskega ubežnika. Zival naj bi po 
podzemeljskih vodnih poteh »ubežala<< iz Jadranskega morja in 
se naselila v kraških jamah. To seveda ne drži. Marifugija res 
spada v skoraj izključno morsko družino, a je stara jamska 
žival. Najprej je živela v površinskih sladkih vodah. Iz komaj 
milimeter široke cevke gleda Je venčasta pahljača škrg, s kate
rimi žival diha in preceja vodo, da dobi hrano. V nevarnosti ali 
v suši se žival potegne v cevko, odprtino pa tesno zapre s 
kijastim pokrovčkom. Žival sta 1966 natančno proučevala naša 
biologa Janez Matjašič in Boris Sket. Odkrila st� drobceno 
ličinko, ki sprva prosto plava, a se kmalu pntrd1 na podlago. 
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Jam ska kozica 
Troglocaris schmidti do 30mm 

Žival je razširjena po vsem dinarskem krasu; druge vrste tega 
rodu žive še v Franciji in Gruziji. Sorodni· rodovi žive še drugod; 
jamske kozice so verjetno najbolj razširjene jamske vodne živali 
na svetu sploh. Troglokaris je slep in popolnoma brez barv1la; 
skozi prosojno telo lahko vidimo notranje organe. Žival ima 
dolge tipalnice in iztegnjen zadek (na sliki ga ne vidimo) z 
dobro razvitimi plavalnimi nogami. V površinskih vodah jamska 
kozica nima sorodnikov, kar kaže, da je stara jamska žival. 
Samica nosi pod zadkom jajčeca, iz katerih se razvijejo drob
cene ličinke. Čeprav je stara sladkovodna žival, je ohranila 
preobrazbo, značilno za morske deseteronožec. Jamska kozica 
se hrani z organskim drobirjem. 
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Jamski ježki 
rod lvi ono/istra lO mm 

Jamski ježki spadajo med enakonožne (izopodne) rake. Domače 
ime imajo po navadi, da se v nevarnosti zvijejo v klobčič kot 
jež. Nekatere vrste pa imajo na hrbtu tudi krajše ali daljše 
trnaste izrastke (slika). Vendar pa vse to teh mirnih živalic 
v�elej ne obvaruje pred plenilci. To so predvsem slepe postra
mce (69). Prvega predstavnika monolister je našel Ferdinand 
Schmidt v Podpeški jami na Dolenjskem. Pozneje so pri nas in 
drugod po dinarskem krasu, pa tudi v severovzhodni Italiji in 
južni Franciji odkrili še več vrst. Danes poznamo 20 do 30 vrst 
in podvrst. Vse so slepe in brez pigmenta. Zaradi apnenca v 
oklepu so mlečno bele barve. Hranijo se z organskimi ostanki in 
ilovico z bakterijami. Razmnožujejo se z jajčeci, ki jih samica 
nosi na trebušni strani (slika), dokler se ne izležejo mladi. 
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Sferomides 
Sphaeromides virei 30mm 

Rod Sphaeromides - domačega imena zanj nimamo, zato slove
mmo kar latuu�ano znans�eno ime - je razširjen od Bolgarije 
m vzhodn� SrbiJe do FranCIJe. To je zelo star, relikten rod. ki 
med p_ovršmskirni živalmi nima bližnjih sorodnikov. Vrsta S. vi
ret ŽIVI v p_odzeme!jskih vod�h dinarskega krasa vzdolž jadran
ske obale Ln � Istn sega tudi k nam. Sferomides je razmeroma 
veh_k IZOpodm rak, ki leze po dnu, a tudi dobro plava. Prehra
nJuJe se z različnimi vodnimi živalmi; predvsem je plenilec. 
morda se loti tudi poginulih živali. 
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Jamski vodni osliček 
Asellus aquaticus cavernicolus 15mm 

Jamski vodni osliček je po vseh značilnostih prava jamska žival; 
slep in brez kožnega barvila, je vendarle samo podvrsta navad
nega vodnega oslička, ki ga najdemo v vsakem potočku in tudi v 
stoječih vodah. Resda se na pogled razlikujeta. Površi!lska ima 
sicer drobcene oči in telo je sivkasto rja vo obarvano. Zival se 
izogiba močni svetlobi in se skriva med rastlinjem. Tako zaide 
tudi v podzemlje, seveda ne daleč. Podobno naj bi nekoč, pred 
tisočletji morda, prišli v podzemlje predniki današnjega jam
skega vodnega oslička. Način življenja površinske izhodiščne 
vrste ni oviral, da ne bi mogla preživeti v podzemeljskih vodah. 
Novemu okolju se je lahko prilagodila. Oči so v temi zakrnele, 
izginilo je tudi kožno barvilo. Jamski vodni osliček se hrani z 
organskim drobirjem. 
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Slepe postranice 
rod lviphargus do 30mm 

Ni jamske vode, ne tekoče ne stoječe v večjih kotanjah, kjer ne 
bi živele slepe postranice. Rod je razširjen po vsem dinarskem 
krasu, a tudi daleč zunaj tega območja; v Jugoslaviji živi kakih 
50 vrst in najbrž dvakrat toliko podvrst. Prvega predstavnika teh 
rakcev je odkril Ferdinand Schmidt v Postojnski jami. Ne žive 
pa samo v jamah, temveč tudi v talni vodi med prodom, v 
globokih jezerih, vodnjakih in izvirih.  Značilnost postranic je 
bočno sploščeno telo. Domače ime so dobile po načinu gibanja: 
lezejo večinoma postrani po_enem ali drugem boku. Vsi pred
stavniki tega rodu so slepi. Zivalce rade rijejo po ilovici, s 
katero se tudi prehranjujejo; v prehrani mladičev je ilovica z 
bakterijami celo nepogrešljiva. Odrasle živali so tudi plenilci (gl. 
66). 
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Človeška ribica ali močeril 
Proteus anguinus do 30cm 

Človeška ribica je nedvomno ena najzanimivejših živali na 
svetu. O malokateri živali so več pisali. Čeprav se od začetka 
preteklega stoletja zanjo zanima šir?k �og razisk�wal.cev, o njej 
še marsičesa ne vemo. Človeška nb1ca Je v Evrop1 edma prava 
jamska dvoživka. Svojemu okolju se je izjemno prilagodila. Oči, 
ki se kot drobni črni pikici še pojavljajo pri mladičih, zakrne in 
jih preraste nepigmentirana koža. Kožno barvilo pa se na svet
lobi še lahko razvije. Leta 1986 so v Beli krajini našli popol
noma črnega močerila. Žival obdrži vse življenje škrge, čeprav 
lahko diha tudi s preprostimi pljuči. Človeška ribica je endemit 
dinarskega krasa in kot preostanek nekdanje favne pravi živi 
fosil .  Bližnjega sorodnika ima šele v Ameriki. Močeril leže 
jajca. 
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Jamničar 
Zospeum spelaeum do 2 mm 

V podzemlju živi veliko vrst polžev, v vodi in na kopnem. Med 
najznačilnejširni kopenskimi so drobceni polžki iz rodu 
Zospeum, ki obsega kakih ducat vrst. Temu rodu pripada tudi 
prvi znani podzemeljski polž sploh. Njegove hišice je oktobra 
1835 našel v Postojnski jami naravoslovec E. A. Rossmaessler, 
ko je pral kapnike. Ker so bile hišice prazne in kot sicer 
neobarvane, povrh pa še rahlo poprhnjene s sigo, so mislili, da 
so fosilne. Toda kmalu je podobne polžke našel Šiškar Ferdi
nand Schmidt v Pasjici na Krimu. Za njim so jih našli po raznih 
jamah še drugi, med njimi tudi Fran Erjavec. Sistematiko in 
razširjenost je v zadnjem času obdelal Jože Bole. Nekatere vrste 
so zelo razširjene, druge najdemo le na manjših območjih. O 
življenju teh polžkov vemo še razmeroma malo. 
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Jamski pajek 
Sta/ita taena.ria lO mm 

Ob vhodih podzemeljskih jam pogosto srečamo različne pajke, 
ki ob svojih mrežah preže na plen. Ti pajki niso jamske živali in 
jih najdemo tudi na površju. Jame pa si je za svoj življenjski 
prostor izbral razmeroma velik jamski pajek. Našli so ga 184 5  v 
J?ostojnski jami. Stalita se je svojemu okolju dobro prilagodila. 
Zival je slepa, njena telesna barva pa je močno obledela. Včasih 
so mislili, da je rjavkasta barva, podobno kot pri jamskih 
hroščih, naravna barva hitina. Novejše raziskave pa so pokazale, 
da vendarle gre za pigmente. V nasprotju z večino pajkov stalita 
ne prede mrež, da bi vanje lovila plen, saj v jamah ni žuželk, ki 
bi letale po zraku. Pajek se sprehaja po stenah in kapnikih. 
Najljubša hrana so mu menda jamski hrošči. 
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Jamska mokri ca 
� �M� � � =  

� • Tega kopenskega izopodnega raka je prvi našel Ferdinand 
Schmidt v Postojnski jami. Pozneje, ko je žival dobil tudi 
drugod, je zapisal,_ da je zelo pogostna in da živi po vseh 
kranjskih jamah. Ze Schmidtu se je zdelo, da vse ne pripadajo 
eni in isti vrsti. Res so jih pozneje opisali več, zanesljiva pa je 
danes pri nas poleg te edino še ena vrsta. Jamska mokrica je 
slepa in nima pigmenta (bela barva je od apnenca v oklepu). 

:l Kot vsi kopenski izopodi je tudi jamska mokrica pri hrani zelo 
skromna. Ponekod je na vlažni ilovici, v kateri pobirajo organ
ske ostanke, na desetine živali. Jamska mokrica gre tudi v vodo 
in tam lahko ostane daljši čas. Samica nosi na trebušni strani 
jajčeca, iz katerih se razvijejo mladiči, ki ostanejo tam še nekaj 

-� časa. 
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Jamska kačica 
Acherosoma largescutatum 14-16mm 

Po naših jamah žive različne dvojnonoge. Iz Postojnske, Pred
jamske in drugih jam je znan na primer slepi Brachydesmus 
subterraneus. Rod Acherosoma, ki obsega več izključno jamskih 
vrst _in podvrst, je razširjen po slovenskem delu dinarskega krasa 
m nJegovem obrobju od Idrije do Kočevja. Vrsta A. largescuta
tum je doslej znana samo iz jam na Krimu. Živalce so razme
�o�a .redke in .žive bolj sam?tarsko. Pr�hranjujejo se z razpada
JOČ!ml organskimi ostanki. S1cer pa o nJihovem življenju ne 
vemo kaj dosti. Ker jih najdemo vse leto, najbrž niso odvisne 
od letnih časov, kar velja sicer za večino pravih jamskih živali. 
!<ot vse k�čice se branijo pred plenilci s smrdljivim strupenim 
!Zločkom IZ parnih bočnih odprtinic. Jamska kačica meri 14 do 
16mm, samica je večja od samca. 
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Jamska kobilica 
Troglophilus cavicola 20mm 

Za jamskimi kobilicami nam ni treba v podzemeljske jame. 
Najdemo jih lahko tudi v gozdu ali celo doma v kleti. Sonca in 
suše n.� marajo, zato se rad� drže temačnih in vlažnih krajev. 
Tako Jih redno srečamo tudi v jamah, od vhodov do globokih 
rovov. Prvič so jamsko kobilico našli v neki jami pri Dunaju. 
J:?ob!la Je malo posrečeno ime, po naše žival, ki ljubi jame in 
ŽIVI v Jamah. Te.mu se ne smemo čuditi, kajti odkrili so jo istega 
leta kot prvega Jamskega hrošča, v času, ko o jamskih živalih še 
ni bilo nič znanega. Jamska kobilica je razširjena po vseh naših 
jam��· Poleg nj.e. živi pri n.as še ena vrsta (T. neglectus). Jamska 
kobJl!ca 1ma oč1 m dolge tlpalnice. Samci so manjši (17-20 mm) 
od samic (18-21 mm). V Primorju živi Grylomorpha dalmatina, 
k1 JO naJdemo tudi v jamah (mala slika). 
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Jamski brzci 
Rodovi Anophthalmus, Orotrechus, Typhlotrechus 4-8,5mm 

Ferdinand Schmidt je 1842 v Predjami našel hroščka, ki je danes 
znan kot Anophthalmus schmidti. To je bil prvi predstavnik 
vrstno zelo bogatega rodu naših najznačilnejših jamskih hrošč
kov. Živalce nimajo oči, kakor bi po naše pomenilo učeno 
rodovno ime. Kmalu so našli nove vrste in v poldrugem stoletju 
so jih opisali na slovenskem ozemlju, katerega endemiti so, 
kakšnih 130 vrst in podvrst, pa še vedno najdejo kakšno novo. 
Med raziskovalci moramo omeniti Egona Pretnerja, ki je jam
skim hroščem posvetil vse svoje dolgo življenje. Anoftalme 
najdemo tudi zunaj jam, pod listjem in kamni, celo visoko v 
gorah. Bližnji sorodniki anoftalmov so vrste rodov Orotrechus in 
Typhlotrechus (na sliki); ti so bolj vezani na dinarski 19'as in jih 
najdemo od našega Krasa do Like in Velebita. 
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Drobno vratnik 
Leptodirus hohenwarti 8-9 mm 

Tega bizarnega hroščka je 1831 pod Veliko goro v Postojnski 
jami našel pomožni svetilničar Luka Čeč. Izročil ga je kuratorju 
ljubljanskega muzeja grofu Fr. Hohenwartu, ta pa znanemu zbi
ralen Ferd. Schmidtu, ki je svetu pohitel oznaniti pomembno 
odkritje. Leto pozneje ga je opisal v ljubljanskem nemškem 
Ilirskem listu. Bolj kot močno podaljšane tipalnice in nožice ter 
napihnjen zadek je Schmidtu zbudil pozornost dolg in ozek 
»Vrat<< (oprsje), zato ga je poimenoval po latinsko Leptodirus 
(kar je po kranjsko pojasnil kot drobnovratnik). Ker je edini 
primerek po nesreči propadel, je Schmidt obljubil za novo žival 
25 goldinarjev. Čeča je že 1836 pobrala kuga, Schmidt pa je 
moral čakati kar 14 let, dokler hroščka niso našli na istem kraju. 
Drobnovratnik se hrani z organskimi ostanki. 
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Zobati vrbovček 
Scoliopteryx libatrix 2Smm 

To sovko skoraj redno najdemo v vhodnih delih podzemeljskih . jam. Njeno domače ime ne pomeni. �a ima z?be; z_obJe so z_obc1 
na robovih kril. Tudi ime vrbovček mč ne kaze na Jamsko žival, 
kar sovka tudi v resnici ni. Kot nočni živali ji temačni kraji 
ustrezajo, v jame se umakne pred sončn� pripeko? _zlasti pa v . jamah prezimuje. Včasih se nabere !la nJihOVih knlih kondenzl
rana vlaga, ki se leskeče v SOJU svetilke kot rosa. Mnogo 
vrbovčkov v jamah pogine in jih n�jdemo polet? �s� zav1te v 
plesni. Gosenice vrbovčka se hraniJO z vrbovum listi, odtod 1me, 
najdemo jih tudi na !?polih. . . . Zobati vrbovček men čez knla pnbhžno 4 cm. 
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Netopirji 
Netopirjev ne moremo šteti k pr�:-'im jamski� ži.valim! čeprav 
jih lahko srečamo tudi v naj�oblJih. po?z�mel]Skih ro�i!t · Ker so 
nočne živali in se v term odlično onentrraJO (eholokaC!Ja), pn 
letanju po jamah nimajo težav: V njih počiv�jo ali prezimujejo. 
Pri nas živi 23 vrst, ki pripadaJO dvema družinama: podkovnJa
kom in gladkonoscem. Prvi počivajo obešeni s kremp�ljci na . zadnjih nogah in vise z glavo navz�ol (gi. sliko), dru�! se bolJ 
drže podlage in se pogosto zavl�_ČeJo v kakš.no špr�n�o. O 
razširjenosti posameznih vrst, DJlh�vth �rez1mo�ahščlh v pod�e
meljskih jamah, o številu osebkov m _selitv�h pn_ nas še m veh ko 
znanega. Toliko pa vemo, da del svojega ŽIVlJenJa lahk_o .redno. prebije v podzemlju polovica pri nas znaruh v�st. Na shk1 s�upl
na podkovnjakov (rod Rhžnolophus) me� poč1tkom, na I?ah 
sliki glava s podkvasto kožno gubo, značilno za podkovll)ake. 
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