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NAŠE JAME izhajajo enkrat letno kot glasilo Društva za raziskovanje jam Slove
nije, ki jih tudi zalaga ob podpori Sklada SRS za pospeševanje založništva. Ured
ništvo in uprava Postojna, Titov trg 2. Naročnina za člane društva 6,00 din, za ostale 

12,00 din naj se nakazuje na tekoči račun NB Postojna 522-678-34. 

NAŠE JAME (OUR CAVES) organ of Cave Exploration Society of Slovenia are 
published once a year. Editors and administration Postojna, Titov trg 2. 1,2 $ sub

scription assign to account-current of NB Postojna 522-678-34. 

Uredništvo naproša sotrudnike, da upoštevajo naslednje: Prispevki naj bodo pisani 
s strojem, vedno le na eno stran lista in z večjim presledkom med vrsticami. Mo
rebitni popravki naj bodo pisani razločno. Jamski načrti, zemljevidne skice itd. naj 
bodo narisane s tušem na risalni ali pripraven prosojni papir. Upoštevajte pri risbi 
knjižno zrcalo »Naših jam« (12,5 X 19,5 cm); z neustrezno velikostjo risbe povzročate 
nepotrebno zamudno popravljanje in seveda stroške. Pazite pri večjih risbah (na
črtih) na velikost črk in številk, ker morate računati s pomanjšanjem. Fotografije 
naj bodo na gladkem, po možnosti svetlem papirju. Povzetki v tujih jezikih naj 
bodo dovolj izčrpni; avtorji naj si prevode oskrbijo sami. Vsak članek mora imeti 
tudi izvleček v slovenskem in angleškem jeziku, v nekaj stavkih naj pove vsebino 

članka. Za vsebino člankov odgovarjajo pisci sami. 

V tuje jezike so prevajali: Maja Kranjc (angleščino), Radojka Vrančič in Milojka 
Filipič (francoščino) ter dr. V. Bohinec (nemščino). 

Jezikovni lektor: prof. dr. F. Tomšič. 

SKUPšCINA OBČINE RIBNICA 

NA DOLENJSKEM 

ŽELI VSEM ČLANOM DZRJS 

IN KLUBU RIBNICA 

MNOGO USPEHOV PRI RAZISKOVANJU KRASA 

IN PRI RAZVOJU JAMARSKEGA TURIZMA 



NAŠE JAME 
GLASILO DR UŠ TVA ZA RAZISKOVANJE JAM SLOVENIJE 

BULLETIN OF THE CA VE EXPLORATION SOCIETY OF SLOVENIA 
11 (1969) 

VSEBINA- CONTENTS 

Tretje zborovanje slovenskih jamarjev in raziskovalcev krasa v Ribnici in 

Šifrer Milan: 

Novak Dušan: 

Leben Franc: 

škrabec Franc: 

Kranjc Andrej: 

Klepec Stanko: 

šušteršič France: 

Habič Peter: 

Habe France: 

Kočevju 14.-15. junija 1969 . . . . . . . . . . . . . 3 
Second Conference of the Slovene Speleologists and Explo-
rers of the Karst in Ribnica and Kočevje on the 14.-15.th 
Juni, 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

RAZPRAVE- COMMUNICATIONS 

Nekateri geomorfološki problemi dolenjskega krasa . . 7 
Some Geomorphological Problems of Karst in Dolenjsko 7 

Hidrogeološke značilnosti osrednje Dolenjske 
Hidrogeological Characteristics of Middle Dolenjsko 

17 
17 

Arheološka podoba dolenjskih jam . . . . . . . 25 

The Archaeological Feature of the Caves in Dolenjsko . 25 

Dvanajst let raziskovalnega dela jamarskega kluba Ribnica 41 
Twelf years of the Exploration Activity of the Cave Club 
Ribnica . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

Speleološka odkritja na Kočevskem polju 

Speleological Discoveries in the Polje of Kočevje 

Rezultati jamarskih raziskav v Beli Krajini . . 
The Results of the Cave Exploring in Bela Krajina 

45 

45 

51 

51 

Nove raziskave v žankani jami Pri Rašporju . . 57 
New Explorations in the Abyss Zankana jama near Rašpor 57 

Ali je Lippertova jama Najdena? 
Lippertova Cave, is it found? . . 

Jamsko mleko v Breznu za Hramom v Hrušici 

67 

67 

73 
Cave Milk in the Cave Brezno za Hramom in Hrušica Mts . 73 

Naše jame, 11 (1969), 1970 



r 
2 

Gospodarič Rado & Grobelšek Erika: O limonitnih prodnikih na Postojnskem 
krasu . . . . . . . . . . 83 
About Limonite Pebbles in the Postojna Karst 83 

Grobelšek Erika & Gospodarič Rado: Stalaktit iz rudnika Mežica 89 

Sket Boris: 

Habe France: 

I-Iabe France: 

I-Iabe France: 

Habe France: 

Planina Tomaž: 

Habič Peter: 

Kunaver Jurij: 

Habe France: 

Novak Dušan: 

Novak Dušan: 

Novak Dušan: 

Kranjc Andrej: 

Kranjc Andrej: 

The Stalaktite from the Mežica Mine 89 

Presenetljive novosti v jamski favni Bosanske Krajine . !:)3 
Surprising Novelties of the Cave Fauna in Bosanska Krajina 93 

POROCILA 

V. mednarodni speleološki kongres leta 1969 v Stuttgartu 101 

Tretji jamarski dom na Slovenskem - v Logatcu . 109 

Jamarsko raziskovalni tečaj v Postojni od 8.-10. VIII. 1969 . 101 

Društvena ekskurzija v Jamo v Briščikih in k izvirom 
Timava 25. V. 1969 . . . 111 

Tečaj o tehniki raziskovanja jam 20.-21. XII. 1969 . . . 111 

IN MEMORIAM 

Dr. Uroš Tršan (1926-1969) 112 

Anton Suwa (1949-1969) . 113 

Ivan Mramor (1935-1969) 114 

KNJIŽEVNOST 

Gams I. Geomorfološko kartiranje na primeru Rakitne in 
Glinic 115 

Janačik P. K zasadam a metodika spracovania katastru a ma-
py krasu slovenska . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 

Sloane H. N. & R. N. Gurnee. Visiting American Caves .. 116 

Gora, zbornik ob 20-letnici PD železničar, Ljubljana . 116 

Geo y Bio »Karst<< - Revista de Espeleologia . . . . . 116 

Naše jame, 11 (1969), 1970 



TRETJE ZBOROV ANJE SLOVENSKIH JAMARJEV 
IN RAZISKOVALCEV KRASA 

V RIBNICI IN KOČEVJU 14.-15. JUNIJA 1969 

Vsalwletma zborovanja slovenskih jamarjev oo postala že tradicionalna. 
Prvi zbor je biill leta 1967 v Ljubljani, dmgi leta 1968 v Posto.jni, tretjič pa 
smo se :?!brali v R~bniioi ozimma v Kočevju. Na zborovanje smo povabili vse, 
ki jih kras zanima po amaterski aJ.i st.rokovm plati, obravnavana tematika pa 
je zajemala predvsem Dolenjska. kras. 

Uv;od v ribniški z1bm je bil jamarski večer v Kočevju. T. Planina je 
s številnimi barvnirrni diapo<Zi:tivi p11ikazaJ lepote Slovenskega krasa, A. Kranjc 
uspešne .speleo1ošlke mziskave jamarske sekcije PD Železničar na Kočevskem, 
I. Mramor pa je spregovoril o delu dolenj,skih jamarjev. 

V soboto 14. junija je bilo v dvoranri. OS R~bnica jamarsko zborovanje. 
Udeležence sta pozdravila predsednik skupščine Ribnica, ki je pod,črtal pounen 
jamarskega dela za razvoj dolenj1skega tunizma, in predsednik JK Ribnica. 

Sl. l. Predsednik DZRJS dr. F. Habe pozdravlja jamarje pred pričetkom zborovanja 
Fig. l. The President of Society dr. F. Habe, greeting the cavers before 

the beginning of the communications 
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4 Tretje zborovanje slovenskih jamarjev in raziskovalcev krasa 

Sl. Z. Delovno predsedstvo zbora sta vodila dr. V. Bohinec in F. škrabec, 
predsednik JK Ribnica 

Fig. 2. Dr. V. Bohinec and F. škrabec, President of Speleological Club from Ribnica, 
were in charge of labour presidency 

Sl. 3. Nekaj udeležencev III. jamarskega zbora v Ribnici 

Fig. 3; Some partiCipants of 3rct Speleological meeting in Ribnica 
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Tretje zborovanje slovenskih jamarjev in raziskovalcev k r asa 5 

Zborovanje je pozdravil tud~ predsednik Sveta Ljudske tehnlike Sloveni je K. 
Fo rte. SJedili so referati o Do,lenjskem krasu, ki jih objavljamo v tej šte
vilki revije. 

V popoldanskem del!U zbo-rovanja je P. Habič analiziral raz!i.skovaJno 
delo društvenih članov, T. P 1 anin a je ribniški javnosti prikazal barvne dia
pozitive o Slovenskem krasu, čJani jamarskih klubov in goiSitje - jama!l'ji iz 
Trsta ....:__ pa so rpredvajali barvne dia~pozitive iz tržaške okolice. 

, Med sklepi zbora velja .. omeniti željo po raziskovanju vodoravne vodne 
jame Tentere 1n po preučitvi hidroloških razmer dolenjskih kra,~kih polj . Raz
vijati m podpirati je treba tudi vsa prizadevanja za razvoj jamarskega turizma 
na Dolenjskem, ki ima v TwborSiki jami in Franceto,vem domu v bližini Ribnice 
vse, kar potre:buje. 

V bilJe ile 

Najbolj znana posebnost dolenjskega krasa je Taborska 

jama pri Grosupljem. Jama je električno razsvetljena in lepo 

spe:ljane in razsvetljene obhodne poti vas varno vodijo po 

najlepših predelih čudovitih kapniških tvorb, ki jih je v 

tisočletjih oblikovala narava. Te podzemeljske lepote si letno 

ogleda deset do petnajst tisoč obiskovalcev. Ogled jame v 

spremstvu vodiča traja eno uro. Poleg' vhoda v jamo je ure

jeno gostišče, ki posluje vse leto, kjer se dobijo topla in 

mrzla jedila ob vsakem času tekom dneva. Na razpolago je 

tudi nekaj prenočišč v bungalovih poleg gostišča. Cas ogleda 

za skupine nad 10 ljudi je možen vsak dnevni čas tekom 

tedna, ob nedeljah pa je redno odprta od 8. do 18. ure zvečer. 

Cesta prek Grosuplja (7 km) ali prek Turjaka (6 km) je pre

vozna za vsa vozila. V bližini (500 m) je znana cerkvica 

Tabor s freskami in ohranjenim obzidjem tabora za obrambo 

pred turškimi napadi. 
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NEKATERI GEOMORFOLOšKI PROBLEMI 
DOLENJSKEGA KRASA 

MILAN šiFRER, INŠTITUT ZA GEOGRAFIJO SAZU, LJUBLJANA 

Šifrer Milan. Nekateri geomorfološki problemi dolenjskega krasa. Naše jame, 
11 (1969), 7-15, 1970, cit. lit. 15. 

Razprava obdeluje geomorfološki razvoj Dolenjske (SW Slovenija, NW Jugo
slavija), kjer prevladujejo apniške in dolomitne kamnine in se prepletata alpska 
in dinarska tektonska zgradba. Geomorfološki razvoj je bil naslednji: uravnava in 
transgresija v miocenu in panonu, po panonu pa tektonski premiki, odstranjevanje 
morskih sedimentov, ponovna vravnavanja in nasipavanja ter pospešena selektivna 
erorzija in zakrasevanje v pleistocenu. Od bodočih raziskav pričakuje še bolj jasne 
podatke o obsegu sledov miocenskega reliefa, reliefnih oblik vlažnejše ter sledeče 
sušnejše pliocenske klime in klimatsko svojske pleistocenske dobe. 

Šifrer Milan. Some Geomorphological Problems of Karst in Dolenjsko. Naše 
jame, 11 (1969), 7-15, 1970, Lit. 15. 

The geomorphological developement of Dolenjska (SW Slovenia, NW Yugoslavia), 
where limestone and dolomite predominate, and alpine and dinaric construction 
interfere, is treated. GeomorphOlogical process was as follows : flattening and trans
gression in Miocene and Panon, tectonic mouvements and removal of sea sediments, 
repeated flattenings and raisings, and accelerated karstification in Pleistocene. The 
author expects fl'om future explorations stiH more clear data of extent of the 
lVIiocene relief traces, relief's forms of more important Pliocene climate and climati
caly specific Pleistocene period. 

Ko 'obravnavamo geomorfološko pmblematilko dolenjskega krasa, nas za
nicrna ves široki svet južno od LjUJbljanSikega barja in vzhodno od visokih kra
ških planot z Javo:m.i.kri, Snežnikom ~n Risnja:lwm tja do Save in Kolpe. Gre 
torej za svet, ik:i je sestarvljem. j,z cele slrurpine med seboj razlričm.ih enot. Med 
njimi je relied'rno kot tudi petrog:rafsko gotovo najbolj sy;ojevr:stna 1n ra~nolika 
Krška koilina, ki leži med Gorjanci ter Posavslcim hn~bovjem m se širi na 
zahod vse do Suhe 1krajdne in Roga. Na stiku med njo in -ohrobn:ilmi pokraji
nami .so močni preLomi, ob katerih privrej.o na dan številnrl. topilii izviri (Do
l-enjske TopLice, Šmarješke in Catešlke 'loplice). V zahodnem delu te kotline 
prevladlujeta apnenec m dolomit, ki je v nižjih legah prreobliJkJovan v dmbno 
razgibano gričeVI!lJo pokrajino (Novomeška kot1ina). ŠiT'ša akumulacij.Sika po
vršina je tu le ZaJoška rkotlinica nad Novim mestom, sicer pa teče Krka v 
ozkerrn. in glolbo:kem zajedenerrn. koritu (ujeti meandri pri Novem mestu), dokler 
pri Kironovem ne zaide na slaJbo, 10dporne terciarne kamnine, njeno akJUmula
cijsko dno se nenadoma razšini v prostrano Kostanjeviško-Brežiško ravan, ki 
jo sestavlja obsežna prodna ravnina ob Savi in pri Šentjerneju pod Gorjanci 
z vmesn:1m vlažnim in ilovnatim Krak·ovskim gor.zdom. 

Naše jame, 11 (1969) , 1970 
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Zelo samostojna enota so tudi Gorjanci, ki se dvigajo kot tipičen go11ski 
čok med Krško ter Kar1ovško •kotlino. Z osrednjih najvišjih delorv okrog Trdi
novega vrha (1171 m) se Gorjanci stopnjema znižujejo pPoti Savi na severo
vzhod in tudi proti jugozahodu; po dolinski vrzeli, ki jo izrabljata Črmošnjica 
ter Tapliška voda, so jasno ločeni od bližnjega Roga. 

Pre{!ej nižje nadmorske višine imajo kraške planote na severni in severo
zahodni 1strani Novomeške kotline. To je tako imenovana Suha krajina; širi 
se na obeh straneh zgornjega toka Krke do Temenice na vzhodu, na severu 
pa nekako oib črti Grosuplje-Višnja gora-Šentvid, prehaja v Posavs:ko hri
bovje, ki spada do Save še k Dolenjski. Na jugozahodu se nad Suho krajino, 
ki jo sestavljajo uravnave :v vi,šinah med 500-600 m, dviga KočevSiki Rog; 
proti severozahodu se povzrprne v Korinj•.sko planoto (640-690 m) im v osamele 
gore v Grosupeljskem rprede~u (Planski vrh 773 m). 

Na zahodu prehajamo že v Sivet visokih kraških planot. Močno zakraseli 
gorski masivi dosežejo največjo viširno v območju Snežnika (do 1796 m) im v 
vsem planotastem svetu od tu proti Javornilkom. Znatnejše višine doseže še 
Krimsko višavje (1107 m), Potočansko višavje z Veliko goro in Goteniškim 
Snežnikom (do 1289 m), pa Kočevska gora in Rog (1100 m). Zanimivo je, kako 
se vsi ti gorrski hrbti od Snežnika proti vzhodu čedalje nižajo. Med nje so 
položene tudi nekatere nižje plarnote npr. Bloke (750 m) ter podoilja s kraškimi 
polji, ki so nanizana nekako v treh vrstah: v Notranjskem podolju so Loško, 
Cel'kniško in Planinsko polje, vzhodrrw od njih pa Ribniškio in Ktočevsko ter 
Radensko - grosupeljsko ·polje im kot tretje Dobrepo'lje. Manjših pa. je še več, 
npr. Luče in Globodol. 

Posebno večjo regijo v Dolenjskem krasu pomeni še Bela krajina; razteza 
se južno od Gorjancev in pod južnimi odrastki Ro,ga proti Kolpi. Obsega del 
obsežnega a[Jniškega ravnika v zelo nizJkih nadmorskih legah (170-190 m) in 
st.ga le v terasah pod Gorjanci nekoliko više (do 350m). 

Za ves 'ta svet od Bele krajine pa do Ljubljanske kotline značilno prervla
d:ujejo apni.ške ter dolomitne kamnine z ze1o značilnimi kraškimi oblikami 
in pojavi. Večje zapiate neprorpustnih kamnin (la:porji, skrilavoi, peščenja:ki 
itd.) zasledimo tu le ob Čabranki v povirju KoLpe, v območju Velikih Lašč 
in v Vidov;skih hribih, nadalje na Kočevskem, v vzhodnem delu Krške kotline, 
ob Mirni ter v Posavskem hribovju. Na spLošno je tu ravnega sveta ;pLI"av malo 
in še ta je navezan na akumulacijske ravnice v dnu slepih dolin, uval, kraških 
po1lj, ter na dolirno Krke, ki pomeni prav gotov:o najmočnejšo v:odno žilo· sredi 
vsega tega kraškega sveta. 

Za modogenetsko podobo teh krajev je izredno pomemben. stik med 
alpslko in dinarsko tektonsko zgradbo. Severovzhodni del Dolenjske prilpada 
še Posavskemu hribovju; gorski hrbti in doline se vlečejo v smeri vzhod
zahod in zavijajo v spodnjem delu v smeri SSV-JJZ, kot vidimo najlepše 
v ohrisih Krške kotline in Gmjancev. Zahodni in jugozahodni del Dolenjske 
pa pripada ž.e dinarskemu področju, zato v reliefu že prevladuje smer se!vero
zahod-jugovzhod, kakor nam kaže potek doline Temenice ter zgornje Krke. 
Ta smer pa je zahodneje v območju visokih kraških planot in kraških polj še 
izrazitejša ter pride tudi v reliefu močneje do veljave. 

Ob prelomili, ki sekajo področje Dolenjske in bližnje obrobje, je priš[o do 
znatnejših tektolillSkim premikov nekdaj uravnjenega pocvršja. Gorjanci, visoke 
kraške planote ter Posavsko hdbovje so se močneje dvigali, Suha krajina 
pa je nekoliko zaostajala. V obsežrnejših predelih Krške kotline ter v Beli kra-

Naše jame, 11 (1969), 1970 



Nekateri geomorfološki problemi dolenjskega krasa 9 

jini je prišlo ob teh premikih najbrž celo do prav znatnega grezanja (A. Me
li k' 1931, 1959). 

še vedno pa je ne dmrolj poda.snjen sam razvoj najbolj raz;prostranjenih 
širokih ravnikov. Ti so dejansko ·samo plod zadnjega pliocenskega uravnava
nja ali pa so d:oibili svojo široko zasnovo že v ·kopenski mJi.ocenski fazi in bdli 
tako kasneje ob miocenski te:r panonski transgresiji ter v tsledeči dobi fluvial·· 
nega delovanja v sired:njem in zgornjem pliocenu samo preoblikovani. Ta 
nerazčiščena vprašanja p0vzročajo mnogo nejasnosti tudi pri toJmačenju zelo 
raznolikih kraških oblik ter tudi nižjih teras, ki so za obraVIlla:vano področje 
tako karrukteristiČine. · 

Prvi raziskovalci teh kra,jev s:o kraškim •planotam, ki obdajajo Krško kotli
no, pripisovali miocensko in celo oligocensko staro•st (A. To r n q u ist , 1919). 
Bili so namreč mnenja, da je miocensko morje zalilo v glavnem že izdelano 
kotanjo Krške kotline. Isto predstavo je sprejel kasneje tudi Melik, le da pla
notam ni več pripisoval miocenske, marveč spodnjepliocensko starost (A. Me-
1 i k, 1931). Do podobnih zaključkov sta prišla tudi I. Ra k ove c (1931) in 
S. Lip ogla v še k-Ra k o v če va (1951). 

Bistveno nov pogled na modogenezo Krške ~otline ter bližnjega ohrobja 
so prinesle Pieraujeve ugotov.itve, ki kažejo, da so miocenski in .spodnjepanon
ski sedimenti v Krški kcotltni samo ostanki mnogo obsežnejšega morskega za
liva, ki se je omejil ne samo na Krško kotlino, marveč je segel na široko po 
bližnjih uravnjenih površinah iz mewzoj;skih kamnin. Transgresije so v na
sprotju s .starejšimi pogledi nastopHe kot posledica epirogenetskiih in ne oro~ 
genet,s!kih premi:kanj (H. Pier au, 1958, 129, 142-143). Po tej razlagi to·rej 
Krška kotlina ni nastala že pred udarom miocenskega mo·rja, temveč šele po 
odložitvi debelih plasti miocenskih in spodnjepanonskih morskih sedimentov. 
Hkrati z grez.anjem Krške kotline se je njeno celotno obrobje dvigalo, erozija 
in denudacija pa sta v srednjem in zgornjem pliocenu ter kvartarju vztrajno 
odstranjevali terciarno odejo. Terciarni sedimenti so se v večjem obsegu 
ohranili le v vzhodnem deliu Krške kotline, kjer je bilo najmočnejše zasta
janje, v nasprotju s sp1ošnim dviganjem obr:obja. 

Posamične najdbe miocenskih sedimentov zahodno od šmarješke prelom
nice so to tezo. še podkrepile. Tu naj samo opozorimo. na ostanke takšnih sedi
mentov pri pralnici kremenovega peska ter proda pri Mokrem polju in pri 
Gumberku, ki vsebujejo po C. Germ o v š ku (1953) tudi plasti premoga. 
Morda bo pripisati miocenu tudi montmorillonitne gline, ki jih opisuje A. 
Gri m š iča r (1954) v kraških depresijah pri Cikavi vzhodno od Novega me
sta in na dveh krajih pri naselju Ratež v vzhodni Suhi krajini. V tej zvezi so 
videti zanimive domneve geologov, da utegnejo pripadati miocenu ozii1oma 
oligomicenu tudi spodnje plasti terciarnih sedimern.tov na Kočevskem polju;1 

istemu širokemu za1ivu pa UiSrtJrezajo najbrž tudi ostanki miocenskih ter plio
censkih odkladnin v dolini Mirne. 

Nedvomno pa so večje površine našega Dolenjskega krasa prekrivali 
v bližnji geo~oški preteklosti tudi eocenski flišni •Sedimenti, ki jih odkrivajo 
geologi v najnovejši dobi v številnih krpah med dolino :Klrke im :Kločev~m 
poljem (C. Germ o v še k, 1953; L. šribar, 1967, npr. zahodno od Malega 

1 Za te podatke se geologu T. Nosanu na tem mestu najlepše zahvaljujem. 
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Riglja, pri Grintavcu vzhodno od Male Gore, pri vasi Hinje jugovzhodno od 
Zužemberka, pri Rdečem kamnu in Kunčah severovzhodno od Starega Loga). 

Vsa novejša geološka dejstva ~ovorijo torej za to, da je rpootal naš Do
lenjski kras z bližnjim obrobjem tako kraški šele v dolgi kopenski fazi, ki je 
sledila panonski transgresiji. Druga verjetna ugotovitev, ki izvira iz tega pa 
je, da je bil nastanek tega krasa najbrž mo,čno povezan s krčenjem areala 
terciarnih neprepustnih kamnin. Vse to moramo upoštevati pri tolmačenju 
današnj:ih reliefnih obliik in tako aktivnih· kot :tosilnih hidm~rafskih zvez. Te 
ugotovitve pa nas vodijo tudi k povsem novemu in precej bolj zapletenemu 
tolmačenju stawsti ter geneze različnih reliefnih oblik v današnjem krasu. 

ZanimiV'OI bo torej z drobnilmi raziskavami ugotoviti, kako se je poot,orpoma 
krail areal marinskih tei'ciarmih oodimentov z obmo·čja najboilj dV'ignjenih de
lov visokih ~raških planot, Gorjancev ter Posavskega hribovja prorti osred
njemu, nekoliko manj dvignjenemu delu Suhe krajine ter Krške kotline, tu pa 
so se nam ohranili ti sedimenti še vse do danes. Pri tem pa seveda ne smemo 
prezreti tudi lokalnih tektonskih depresij, tako ob MirnJi ter na KočevJskem 
polju, kjer so se terciarni sedilffienti prav tako trajno zadržali in vplivali na 
georrwr:llo1oški razvoj bLižnjega sooed>Stva še sknzll. vse kvartamo oibdoibje. 

Sistemartrl.čne raziskave pa terjajo tudi same morfološke sprememibe, k:i jih 
je dnživlja1o razkrita apniško površje pri postopnem krčenju areala nepro
pustnih terciarnih karrn.nin. Tu mislimo predvsem na genezo šter\llilnih robnih 
uravnav in S!Uhih dolin, ki so nastajale na stiku med apnen.cem oe:irorna dolo
mitom ter vododržnirni terciarnimi kamninami in na razvoj mnogovrstn:ih 
kraških depresij, ki jih doslej, ko vseh teh dejstev še msmo rpoma1i, skoraj 
nismo znaM poorečeno razložiti. 

S temi raziskavami želimo dobiti tudi bolj jasno predstaVIO o tem, kaj se 
je od prvotnega površja iz obdobja pred miocensko transgresijo še ohranilo. 
še vedno ne vemo, ali so bili tedanji ravniki prri. odstranjevanju marinske odeje 
docela preohliikovani, ali pa bo gledati vsaj v nekaterih od njih morda samo 
grobe ostanke tega površja. 

Taka proučev·anja pa bodo razkrila tudi vso široko prohlematilko starosti 
različnih reliefnih oblik. Ze danes smerno domnevati, da se najstarejši, morda 
še miocenski ostanki reliefa niso ohranili saJmo v najvišjih raVIllillcih, marveč 
morda še razločneje v n~žji.h legah, •kjer so se šele v pleistocenu ter celo hoJo
cenu pokazali izpod terciarne odeje. V tem pogledu so videti za prolll:čevanja 
še posebno zanimiva tista področja, kjer ,so se ohraruili terciarni marinski 
sedimenti le še v posameznih ik:rpah ali žepih, kot npr. pri vasi Ratje v Sulu 
krajini ter pri Cikavi v Novomeški kotlini (A. Gri m š iča r, 1954). Prav ti 
ostanki pa so opozorili tudi na veliko večjo starost tega ekshumiranega kra
škega površja, kot mno domnevali doslej. 

Zanim~vo bo tudi s tako drobnim študijem dognati, kako .so se pri tem 
odstranjevanju terciarne odeje in vzporednem preohLikovanju kraškega površja 
uveljavili :flu:vialni erozijski in akumulacij,ski procesi kot tudi korozija. Prvi 
so zapustili :v pcr:-oučevanem svetu še posebno veliko sledov, vendar pa terjajo 
še veliko sistematičnega raziskovanja. Pri dosedanjem študiju so vzbudili po,_ 
sebno pozornost :sledovi širokorpoteznega domnevno pliocenskega nasipanja, ki so 
se nam ohranili v obliki kremenovega peska ter proda (C. G e r rn o v š ek 1953, 
M. Š i f re r, 1962). Za ostanke te nasutine pri Raki, na Mokrem polju, okrog 
Ruperč vrha ter v Zaloški kortJlinici je bila že doslej postavljena domneva, da so 
samo fragmenti veliko razsežnejših akumula~jskih površin (M. š i f :re r, 1962). 
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Ta ugotovitev pa se je še okrepHa ob najdbah manjših ali večjih količin po
dobnega peska ter pr10da po vsej Suhi krajini. Tu naj opozorimo samo na večja 
nahajališča kremenovega peska ter proda pri Cegelnici južno od Žužemberka, 
nadalje med Ambrusom 'in1 vasjo Ratje iln nad Brezovim dolom, kjer izpolnjuje 
dve veliki vrtači. Obsežnejše puwšhJ.e pa prekrivajo ustrezni sedimenti tudi 
v Starem Logu pod Rogom mv sa;mem območju Kočevskega potlja (M. Šifrer, 
1969). Po vsesplošni razprosrtranjenosti pliocenskega kremenovega peska ter 
proda lahko domnevamo, da so se raztezale tedaj obsežne akumulacijske rav
nine, vsaj• obdobno, .iz Panonske nižine v sa:mo Suho krajino in na zahod proti 
Kočev"'1kemu po·lju, do koder je segel tudi ravninski SJVet ob Kolpi. Ker so ti 
sedimenti povečini neposredno na apniških ter dolomitnili mezozojskih kam
ninah in samo ponekod, ta:ko npr. pri Mokrem polju na miocenskih sedimentih, 
Ememo domnevati, da je prišlo do tega nasipanja že po znatni odstranitvi mio~ 
censkih te:r panunskih odkladn~n. 

Šele po tej dolbi širokoporteznega pli10censkega nasipanja je prišlo do glav
nih gorotvu•rnih procesov in do zadnjega intenzivnega rečnega in korozij,skega 
razčlenjevanja reliefa, ki nam ga kaže dolenjski kras (M. šifrer, 1962). O 
starih hidrografskih zvezah nam govorijo mnoge suhe doline, ki povezujejo 
kraška polja ter uvale in jih je raziskoval že A. Meli k (1.g31). So tako šte
vilne in potekajo v tako različnih smereh, da je zelo problematičen vsak po
skus, rekonstruirati hidrografsko mrežo. Videti je, da so rezultat večkratnih 
sprememb rečnih tokov in da so odločali o genezi vsaj nekaterih od teh dolin 
pogosto povsem lokalni faktorji, predvsem večje zaplate neprepustnih terciar
nih sedimentov, pri kasnejšem razkosavanju površja pa tudi neprepustne kred
ne in paleozojske kamnine, ki prihajajo lokalno na površje. 

V tem pogledu je posebno zanimiVTo Ribniško-kočevsko polje, kjer so se 
zaradi ugodnih tektonskih razm1er ohranili terciarni sedimenti še v posebno 
velikih množinah. Ob večji Tazpmstranjenosti teh kamnin še v dolnjem plei
stocenu se Vlade iz Kočevskega polja niso odtekale 1sarmo pmti Ko1pi, temveč 
zelo na širolko tudi med Kočevsko in Malo goro proti Kirki. S Kočevskega poJja 
se je širila tedaj široka ravnina proti vasi Kleč ;in Stari Log ter na severo
zahod proti Polomu (E. Lehmann, 1933). Tu 100 izpolnjevali kremenčevi flu
vialni sedimenti široke dolinske zajede severno od Hinj, kot nam kažejo velike 
množine lepo zaobljenega proda, ki se je ohranil po različno starih terasah. Iz 
vsega tega sveta pa so tekle vode še naprej proti severu, kot kaže suha dolina, 
ki vodi med Rogom in Hinjami proti Dvoru ob Krki. Odtod pa je bil usmer
jen tudi na severozahod proti Zvirčam ter odtod naprej po suhi dolini, ki se 
začenja pri Dobrem polju in teče mimo Zvirč na sever proti Ambrusu, Za
gradcu in Krki. 

V te razmeroma ozke doline so' poglobljene številne uvale. Te so pogosto 
prav tam, kjer se pridruži glavni dolini stranska, ki je povečmi zelo .široka 
ter so se v njej vsaj v zgomjlih delih še dobro ohranili pliocenski peski ter 
prod. Vsiljuje se domneva, da so te depresije osrtanJki starih kraških kotanj, ki 
so bile v pliocenu zapotlnjene s fluvialnimi sedimenti. V njih so se le-ti zaradi 
večjih rrmožin najdlje zadržalli. ter omogoč<ili trajnejše površinske tokove. 

Tudi za izredno na široko 'Zasnovano dolino Krke nad S0,tesko se zastavlja 
vprašanje, ali ne bo gledati v njej prav tako s plivcenskillni fluvilalnimi seqi
menti zapolnjene korozijske depresije, v katere dno je po odstranitvi pliocen
skega kremenovega peska ter proda v pleistocenu vrezala Krka ozko in z.elo 
slikovito ko,rito. Če vse to drži, je blilo obdobje pred širokopotezn±m nasipanjem 
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~remenovega peska ter proda za morfologijo današnjega krasa izredno po
membno. 

Drobirwga raziskovanja pa terjajo tudi številne suhe do,J.:ine pa: tudi kraška 
polja in uvale na levi strani Krke. Dosedanje proučitve kažejo, da dolina Mirne 
v phocenski hidrografiji DoJenjske najbrž ni imela tolikšnega pomena, kot 
so domnevali doruej (A. Me 1 i k, 1931). Videti je, da se je razvila pač v eni od 
vrzeli, na južnem vznožju Posavskega hribovja, kjer so se zaradi ugodnih tek
tonskih razmer terciarni sedimenti bolje ohranili. Številni znaJki govorijo za 
to, da so tekle vode prvoM-10 s Posavskega hribovja naravnost na jug ociroma 
jugozahod proti Krki. V tej smeri teče še vedno današnja Višnjica. Zelo raz
ločni pa so ti sledovi tudi ob Temenici. In tudi v vmesnem svetu, predvsem 
med Kamenjakom ter Liscem in rudi vzhodno odtod okrog Dobrniča je opaziti 
številne suhe doline, ki kažejo smer SSZ-JJV. Podobne vrzeh pa opazujemo 
tudi v Kršk'O~šmarješldh goricah. 

Spremembe v tej hidrografski mreži so nastopile najbrž šele z znaJtnejšo 
cdstranitvijo terciarne marinske ter fluvialne nasutine. Pri tem so pogledali 
izpod naplavine najprej apniškTi hrbti nepos:redno nad do~ino Klr!ke, ki so bili 
najbolj stran. nd še ves: čas trajajočega nasilpanja potokov s Pos<wskega hri
bovja. O posrtopnem krčenju ravnine med Krko in Posavskim hribovjem nOJID 
pričajo številne terase, od katerih je vsaJka mlajša manj prostorna ter se ome
juje čedalje bolj na vznožje PosaV'skega hribovja. Kasneje se je ta vedno 
manjša ravnina razbila na več manjših obrobnih l~raških polj in sl<epili dolin, 
ki so nastale ob pritoku potokov s Posa:vskega hriborvja. Tu naj omenimo 
Grosupe.ljsko polje, Šentviško kotlinico pa samo slepo dolino Temenice pri 
Ponikvah. Terase prekriva rjavo rdeča ilovica, ki je na/Stala pri preperevanju 
karbonatnega proda. V njej .so se ohranili številni prodniki iz kremena, r~ 
ŽeinJCev ter tufov; s:lednji izviraj10 po vsej verjetnosti iz pretransportiranih mio
censikih sedimentov. 

Ti procesi odstranjevanja miocenskih marinskih sedlimentov ter v še večji 
meri pliocenskega kremenovega peska ter proda so se nadaljevali še skozi ves 
pleistocen. 'Ilo se še posebno lepo kaže oh Krki, ki je prenašala v starejših 
pleistocenskih obdobjih poleg debelejšega proda iz peščenjaikorv še vedno drob
ce tufov !in še posebno velH{Jo pliocenskega kremenovega :peska ter droibnega 
proda. Šele kasneje so v naplavini prevladali karbonatni sedimenti s prime
šanimi debelimi prodn~ki iz kremenorvih peščenjakov, ki izvirajo s Posavskega 
hri;bovja. Vendar je tudi v tej naplavjni še vedno veliiko kremenorvega peska 
ter proda. 

Isto pa se kaže tudi v območju Kočevskega polja. Tudi tukaj je v domnev
no pleistocenski nasutini ve1iko pliocenskega kremenovega peska ter proda, ki 
se javlja v globljih plasteh še v primarni sestavi. Vimes pa so tudi številni 
debeli in lepo zaobljeni prodni:ki železove rude ter rjavo rdeča preperelina, ki 
je nastala pri preperevanju kacr-bonatov. Ta nasutina sestavlja široke pleisto
censike terase ter seže pri nižj'ih prehodih pri Mali gori tudi pmti Krkli. Prav 
po teh ugotovitvah smo postavili domnevo, da je bHa še v starejšem pleisto
cenu tu čez stara h1dl'ograf:ska zveza med ~očevskim poljem in dolino K:rtke. 
Isto pa smo lahko, ugotavljali tudi v Dobrem polju (M. šifrer, 1967). Debel 
pleistocenski prod z drobci terciarnih kamnin pa je ugotovljen tudi po neka
terih drugih kraških poljih (A. M e 1 i k , 1955) in ob potokih, ki pritekajo 
s Posavskega hribovja pa tudi ob Temenici in Mirni (M. šifrer, 1959). 
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S še podrobnejštm proučevanjem vseh teh tako različnih sedimentov po 
našem krasu bo mogoče še bolj razločno omejiti sledove pleistocenskega nasi
panja od pUocenskih in morda še starejših odkladnin. Docela odprta pa so tudi 
še vprašanja, kakšne sledove je zapustilo pri nas zelo sušno obdobje v z.gor~ 

njem pliocenu. 
Veliko več pozornosti pa moramo posvetiti pri našem pmučevanju tudi 

različnemu delovanju korozijskih pmcesov. Doslej so že veliko razpravljali 
o nj·ihovi vlogi pr~ zniževanju celotnega površja, prav tako pa so potekale tudi 
že razprave o usmerjeni koroZJiji in o njeni vlogi pri genezi ravntkov, robnih 
teras ter nekateDih kraških kotanj. Pri tem pa smo skoraj docela zanemarili 
učinke globokega preperevanja iz obdobij tople terciarne klime, ki je seglo 
lokalno, predvsem v območj:ih močno pretrtih kamnin, najbrž tudi po več 
10m globoko. Gre za preperevanje, ki se je razvijalo najbrž v precej svoje
vrstnih razmerah, vsaj lokalno zajezenega krasa, v katerem je bilo pretakanje 
vode v njegovo notranj:ost močno omejeno, s tem pa so bi1i močno zmanjšani 
tudi pogoji za odstranjevanje že preperelih tal in za tvorbo večjih reliefnih 
diferenc v tedaj precej uravnjenem svetu. 

V tej zvez:i bo morda zacimivo p11oučiti številne sledorve globoko prepe
relih tal v zelo različnih re1ieflliih položajih ter v disktusiji razčistiti, kaj bo 
od tega pripisati pleistocenu, kaj pa izvira še iz same terciarne dobe. 

Čeprav je bilo s pospešeno globinsko ter selektivno erozijo v .skrajno zgor
njem pliocenu ter kvartarju odnesenega veliko tega gradiva, narrn Lokalne 
najdbe globoko preperelih tal (čez 10m) predvsem tam, kjer se Vipletajo med 
pole apnenca tudi s1oji rožencev, vsiljujejo domnevo, da imamo oprav:ka s sle
dovi pravega tercia.rnega pre:perevanja. 

Isto predstavo pa dobimo tudi ob več metrov debelih slojih zelo tež@h 
in kompaktnih rdečih ilovic, ki j:rnajo lokalno pomen pravih bok:sitov. Ta pre
perelina se dobro 1oči od prstenih holocenskih tal ter od nesporno pleistocen
skih rjavo rdečih ilovic, ki so povečini bolj z.aglejene in pogosto stratificirane, 
vmes pa se vpJetajo tudi bolj ali manj prepereli sloji apniškega drobirja. 

UspešnoSit vseh teh raziskav pa je seveda močno odvi:sm.a od droibne pro
učitve krašikega podlz.emlja, .ki smo ga na tem mestu zaradi tega, ker ga bodo 
obravnavali številni drugi elaborati, nameroma izpustili. Od teh raziskav nam
reč pričakujemo ne samo raztollffiačenja zvez. med kraškimi poiV'ršinskimi oibli
kami ter kraškim podzemljem ter pojavov postopnega .spreminjanja vodnih 
tokov ter obstoječe hidrografske mreže, marveč tudi odkritja števiLnih sedi
mentov in z nj·imi zapolnjenih kraških oblik, ki bodo rpT!iSJpevale rk pojasnitvi 
nakazanih vprašanj. 

Resume 

QUELQUES PROBLEMES GEOMORPHOLOGIQUES DU KARST 
DE DOLENJSKO (SE SLOVENIE) 

Traitant les problemes geomorphologiques du Karst de Dolenjsko, l'auteur 
etudie aussi les territoires limitrophes, c'est a dire situes au sud du Marais de Ljub
ljana, a l'est des Hauts plateaux karstiques (Javorniki, Snežnik, Risnjak) jusqu'au 
rivieres Sava et Kolpa. Les calcaires et les dolomies predominent, l'entrelacement 
des structures tectoniques alpine et dinarique est tres marquant. Cette region fut 
nivelee au Miocene inferieur, puis il y eut une vaste transgression Miocene, et la 
plupart du karst de Dolenjsko restait sumbergee encore au Pannonien. Des mouve-
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ments tectoniques plus importants et le deblaiement des sectiments marins qui fit 
apparaitre des parties de plus en plus grandes de surface calcaire ne se produisirent 
probablement qu'apres cette periode. 

De dessous de cette couche tertiaire marine se montrerent d'abord les terrains 
les plus eleves des Hauts plateaux karstiques a l'ouest, les Gorjanci au sud-est et le 
Posavsko hribovje au nord-est. Ces sediments marins sont restes plus longtemps en 
place dans la region moins elevee de Suha Krajina et dans la vallee de Krško, mais 
surtout dans les conditions tectoniques plus favorables, p. ex. dans le polje de Ko
čevje et pres de la riviere Mirna. 

Les processus fluviaux qui avaient laisse dans la vallee de Krško et aussi sur 
les vastes surfaces nivelees de Suha Krajina de grandes quantites de sable et de 
gravier de quartz, jouaient un role important. De nombreux creux karstiques sont 
remplis de ce gravier, on peut done supposer que certains datent d'avant la periode 
d'accumulation. Les rivieres commencerent a modeler le karst de Dolenjsko seule
ment apres cette grande accumulation, ce qui est prouve par les nombreuses vallees 
seches. 

La Krka etait probablement aussi en cette periode-la la principale riviere de 
Dolenjsko. Elie recevait les eaux de Posavsko hribovje et de Kočevsko polje, mais 
une partie de celles-ci alimentait aussi la riviere Kolpa. 

La karstification plus intense du bassin de la Krka et la formation de nom
breuses depressions locales eurent lieu seulement apres le deblaiement des sectiments 
tertiaires marins et des sables et graviers de quartz fluviaux qui datent probable
ment du Pliocene. Le deblaiement des couches tertiaires se prolongeait a travers 
tout le Pleistocene, ce qui prouve la quantite de sable et graviers de quartz melee 
aux dep6ts plus grossiers du Pleistocene. 

Des explorations futures ne devront pas seulement preciser les effets de tous 
ces processus fluviaux ex corrosifs, mais devront repondre aussi a la question quelles 
sont les parties du relief d'avant la transgression miocene qui ont ete conservees dans 
cette region. Les regions les plus interessantes sont sans doute celles ou les sedi
ments marins du Miocene ne sont conserves qu'en petites surfaces et oli le sou
bassement calcaire a ete mis au jour seulement au Pleistocene ou meme au Holocene. 
Les traces nombresus d'un sol profondement pourri meritent une etude detaillee. 
Tres interessantes sont surtout les couches d'argile rouge lourde et compacte, epais
ses de plusieurs metres, qui ont l'apparence de bauxites authentiques. Ce sol pourri 
se distingue tres bien du sol terreux holocene et du sol argileux rouge brunatre 
qui appartient indiscutablement au Pleistocene. Celui-ci est en general plus mele 
de glaise et plus stratifie, et on y trouve aussi des couches plus ou moins pourries 
de debris calcaires. (Resumee par Radojka Vrančič) 
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Diskusija 

P. H a b i č : Kakšni so argumenti za :mlade tektonske premike v nizkem 
Dolenjskem kraJSU v :prdmerjavi z visokilim Notranjskam? K:akšno je razmerje 
med .sedimenti na površju in podzemlju? 

R. Go sp odar ič: Kam bi spadal prod ilz Ta1bor.ske jame, tki je 150m 
nad ravnino Grooupeljskega polja? 

M. Šifrer : Glede tektonskega dogajanja na Dolenj;skem in v bližnjem 
obrobju je v1deti Melikov lmncept precej realen. Zares se kaže, da je ostala 
osrednja dolenjska gruda s Suho krajino še najmanj premaknjena, medtem 
ko je prišlo v območju Krške kotline in v svetu visokih kraških planot na 
zahodu proti Snežniku do največjih tektonskih premaknitev. To bi potrjevali 
tudi potresi, ki so rprav v Krški kotlini in v Ilirski Bistrici ter proti Klani, 
torej v območju največjega tektonskega grezanja na eni in narivanja na drugi 
strani, najbolj pogosti in najmočnejši. Za to pa govori tudi sam relief, ohra
njenost in pretrtost terciarnih sedffilentov in celo pleistocenskih odkladnin, kot 
tudi nadmorska lega osrednje dolenjske grude, ki bi ostala, če bi upoštevali 
splošni dvig kontinentov tekom zgornjega terciarja in pleistocena za ca. 300m, 
nekako v ustreznem položaju. 

V zvezi s sedimenti na površju in v jamah in tudi glede proda v Taborski 
jami moramo naglasiti, da smo kljub že obilnemu storjenemu delu s temi pro
učevanji še močno na začetku in da lahko pričq~kujemo tekom bodočih prouče
vanj še temeljne spremembe naših pogledov. Na to nas opozarjajo že omenjeni 
terciarni ;sedimenti v kraških depresijah pri Cikavi in vasi Ratje ter tudi drugje 
v Suhi krajini, "ki dovoljujejo domnevo, da so ohranjeni na našem kra:su sle
dovi veliko starejših eksogenih procesov in ustreznih reliefnih oblik kot smo 
domnevali doslej. 

(Uredništvo prejelo 15. l. 1970) 

Naše jame, 11 (1969), 1970 



r 

l 



UDK 551.491.7(497.12) 

HIDROGEOLOŠKE ZNAČILNOSTI OSREDNJE DOLENJSKE 
DUŠAN NOVAK, JAMARSKI KLUB PD ))ŽELEZNICAR«, LJUBLJANA 

GEOLOŠKI ZAVOD, LJUBLJANA 

Novak Dušan. Hidrogeološke značilnosti osrednje Dolenjske. Naše jame, 11 (1969), 
17-24, 1970, cit. lit. 4. 

Osrednja Dolenjska (SW Slovenija, NW Jugoslavija) pripada porečju Krke in 
Kolpe. Pokrajino sestavljajo apnenci in dolomiti triasne jurske in kredne starosti, 
v manjši meri pa neprepustni peščenjaki in skrilavci (paleozoik in terciar). Med 
masivi globokega krasa so kraška polja in območja plitvega krasa. Voda se odteka 
podzemeljsko v Krko, s Kočevskega polja in tudi v Kolpo. Podajamo kemične last
nosti podzemeljskih voda, napotke za boljšo oskrbo z vodo in njeno čiščenje. 

Novak Dušan. Hidrogeological Characteristics of Middle Dolenjsko. Naše jame, 
11 (1969), 17-24, 1970, Lit. 4. 

The Middle Dolenjska (SW Slovenia, NW Yugoslavia) belongs to the watershed 
of rivers Krka and Kolpa. The landscape is composed by limestones and dolomites 
from Triassic, Jurassic, and Cretaceous age, less by impermeable sandstones and 
clay-slates (Paleozoic, Tertiar). Among the massif of deep karst there are karstic 
poljes and the regions of low karst. The water flows underground into Krka, from 
polje of Kočevje also into Kolpa river. Chemical characteristics of underground 
waters, instructions for better supply with water and for its cleaning are given. 

Zgradba ozemlja 

Vzhodni rob Notranjskih kraških planot m del ohrobja Ljubljanskega 
barja pa večji del Dolenjske razen severovzhodnega obrobja, ki ga odmak.arta 
lVIirma in neposredruo Sava, prilpadajo porečju Krke. 

Osrednji del porečja, Suha krajina in Rog, je zgrajen iz krednih in jur
skih apnencev ter dolomitov. 

Skladi vpadajo proti jugoz.ahodu in severovzhodu. Na severovzhOdu ·se na 
te sklade naslanjajo ju11ski in triasni, proti Notranjski pa pretežno jurski apnen
ci in dolomiti. Območje med Grosupljem, Velikilmi Laščami in Ribnioo omeju
jeta dve progi nekraškega sveta. Prva leži na južni strani posavsk!i.h gub ter 
zavzema severno obrobje Gmsupeljske kotline in poteka dalje čez Višnjo goro 
do Temenice. Druga proga zavzema Staroapnensko uvalo, .območje VeHkih 
Lašč iln severno vznožje Velike Gore. Ta nekraški svet je 1z glilnasthlh skrilav
eev in peščenja;kov palteozoj:ske in spodnjetriasne starosti. Podrobneje je bilo 
to območje preučeno pri geološkem kartiranju za list Rib!Ilica. 

Severno od železnice Ljubljana-Novo mesto nahajamo še spodnjetriasne 
neprepustne plasti s površinskimi potoki, ki teko proti jugu in pollli.knejo v 
krasu. To območje odmakata Temenica in Višnjica. 

Naše jame, 11 (1969), 1970 
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V osrednjem delu Dolenjskega krasa so Grosupeljsko-radenstlw polje, uvala 
pri Žalni in Luška uvalJa s ponikalnimi potokli in ohčasnim površ,inskim pmto
kom. G11o.supeljsko pnlje in uvala pri Ža1ni sta v triasnem aJP'nencu in dolomitu, 
Lučensko polje je v triasnih plasteh, njegov južni rob pa gradijo, že jurfkj 
apnenci. 

V jurskem a:pnencu so vse nadaljnje podzemeljske vodne poti pmti izvi
rom Krtke. 

Strukturne enote in pre1omi imajo pretežno NW-SE (dinaTsko) Slffie:r. Med 
mišjedoliSikim in želimeljskim 1preLomom leži Kočevsko-ribniško podolje. Nje
gov zahOidni. del je iz apnenca, vzhodni pa iz dolomita. Oh dolomitu se na 
poljih pojavljajo površinske vode, ki ponikajo nato v apnenec. Skladi terciar
nih kamndn v osrednjem delu podolja povzročajo porvršin.sko in podzemeljsko 
razvodniicn. 

Hidrogeološke značilnosti 

Krka kort osrednja značilnost obravnavanega ozemlja se začne z več i.zlviri 
pri Gradiču, v nadmorski višini 270m. Izviri so na stiku jurskega apnenca 
in triasnega dolomita. Nad severnim izvirom (Pod jamo) je Krška jama, iz 
katere priteka voda le ob dežju. Južnejši, medplastovni izvir Poltrca ima 
hladnejšo vodo, zato C. Germ o v še k (1950} meni, da ima verrjetrno tudi dru
go zaledje. Tretji, manjši izvir je Lipovka, voda priteka izpod planote Pleha, 
teče pa v strugo Krike pod istoimensko vasjo. 

K zaledju izvirov Krke pripada Grosupeljsko-radensko polje. Obrobje je 
zgrajeno deloma iz neprepustnih kamnin, tipično kraški pa je njegov spodnji 
del pri RaČIIli.. Obod je zelo razčlenjen, š~ri se ob večjih pritokih, doline pa SlO 

zadelane z naplavrinlo. Proti. jugovzhodu sledimo Šlmcjansiko podolje, ki poteka 
proti Raščici. To je svet z mnogimi potok~, ki pon1knejo v atpnencu, Cl! se kmalu 
zopet pojavijo na površju. Svet ima v:se značilnosti plitvega krasa. 

Na Radenskem polju izvira iz niza š·pranj v apnencu šica (Podkašča, Slakovec, 
Zelenka in Podlomščica). Voda odteka v požiralnike pri Boštanju, Zagradcu in v 
ponore v obrobju doline Pekel, Viršnica in Zatočna jama. 

Ob barvanju šice v Račni se je pojavila barva enkrat v Poltrci, drugič pa v 
vseh izvirih Krke. S. G u ze 1 j , ki je v začetku tridesetih let kartiral izvire ob Krki 
in vodil barvanja, meni, da se j.e pojavila barva ob barvanju Raščice v vseh izvirih 
do Podturna. Sklepal je, da obstaja vzporeden podzemeljski tok Krke na desnem 
bregu. Novejša barvanja (1966) so pa dokazala, da se je obarvana voda pojavila le 
na izvirih Šice, teden dni kasneje na izviru Zelenke, na Krki v izviru Poltrce in 
Pod jamo. V nižjih izvirih ob Krki in v izviru Lipovka pa obarvane vode ni bilo. 

Ob zastajanju odtoka z Radenskega polja se v podzemlju naraščajoča voda pre
liva še na Luško polje. Vse podzemeljske vodne poti v tem območju so v jurskem 
apnencu. 

Proti jugotzahodu ISe širi porečje K11ke ob Raščici. Pot01k se steka z. neplfe
pustnega ozemlja v okoLici Roba in Lužarjev ter odmaka del plitvega krasa 
pri VeLikih Laščah. Na zahodnem robu Velikih Lašč ponikuje na stlliku paleo
zoj.skih peščenjakov v večjo jamo potok Predvratnica. Voda se znova pojavi 
v jami Š:umni:k pod Sv. Trojico, le 6 m pod površjem in 1ztvira ponovno za
hodneje v izvi;ru Peči. 

Naše jame, 11 (1969), 1970 
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Sl. l. Z barvanji ugotovljene in domnevne smeri odtekanja podzemeljske vode na 
Dolenjskem. 1 - požiralniki, 2 - izviri, 3 - domnevne podzemeljske vodne zveze, 

4 - z barvanji ugotovljene podzemeljske zveze. 

Fig. l. With water-tracings established and supposed directions of flowing off 
underground waters in Dolenjsko. 1 - sink-holes, 2 - sources, 3 - supposed 
underground water connections, 4 - with water tracings established underground 

water connections 
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Od Velikih Lašč proti Ribnici se vrste številni manjši potoki, ki se stekajo s 
peščenjakov in poniknejo na tektonskem stiku z apnencem v podnožju Male Gore. 
To so potoki Cereščica, potoki pod Retjami, Podplanščica pri Dvorski vasi, pa Trži
ščica, ki ponikuje v Tenteri pri Zlebiču, že na Ribniškem polju. 

Z barvanje leta 1912 je bilo ugotovljeno, da odteka voda iz Tentere proti Kom
poljski jami v Dobrem polju. 

Zahodni del Ribniškega poLja je zgrajen iz dolomita, vzhodni iz atpnenca. 
Vzdolž tektCllil.Skega stika so razvrščeni požiralniki rpDto'kov, ki se stekajo z dO>
lomitnega alii nepropu:stnega zaledja ali izvirajo v podnožju visokih 1kraških 
masivov (Tržiščica, Bistrica, Ribnica, Rakitnica). Kadar požiralniki ne zmorejo 
odvajati v:se vode, se napolni suha struga, ki odvaja povcršinsko vodo proti 
Rinži na Kočevsko polje. 

Z barvanji Ra:kitnice leta 1955 v zadnjem ponoru pod vasjo Ra:kitnica im. 
Bistrice pri Goriči vasi leta 1965 smo ugotovili, da odtekajo vse ribniške vode 
v T,ommčev izvir pri Dvoru. Nil'lke vode imajo 0, 7m3/s, srednje do 1,6 m 3/s, 
visoke vode pa 10 :m3/s pretoka, tako da komaj zaostajajo za vodami Krke. 
Tako obsežno zaledje izvilra l~ko iščemo le v območju Ri:l:miške doline. 

Območje Loškega potoka sestoji iz dveh depresij, Retja in Travnika, ki 
sta nasta:li vzdolž prelomnice (NW -SE smeri) v jurski 'Seriji apnenca in dolomita. 
Vzdolž prelomnice poteka suha dolina še dalje proti Dragi in Travi v območje 
Čabrailike, podzemeljski vodni odtok pa je usmerjen prečno na to smer. 

Vode se pojavljajo v nizu manjših studencev in le v enem večjem izviru, obrhu 
»Pri Malnih«. V območju Travnika teče Obrh le okoli 500 m po površini, nakar 
v prelomni coni ponikne v več ponikev in v požiralnik »Požirak<<. Velik del vode 
se izgubi že v goltih v strugi. Zaledje Obrha >>pri Malnih<< še ni znano. Barvanje 
v Prezidu je ovrglo domnevo, da priteka voda iz te smeri. Verjetno odceja Obrh 
le kraško območje iz apnencev, z dolomitov, ki leže bolj južno, pa se steka voda že 
v porečje Ljubljanice. 

Ob barvanju v Loškem potoku se je pojavila barva v 11,1 km oddaljenem obrhu 
Rakitnice po 12 dneh in 3 urah. Po koncentraciji barvila sklepamo na razmeroma 
velike podzemeljske akumulacije. Barva se je pojavila tudi v izviru Rinže. Ker sem 
ni pritekla obarvana Rakitnica, lahko sklepamo, da pride v Rinžo voda iz više 
ležečih požiralnikov Rakitnice ali pa neposredno iz Loškega potoka. Ob barvanju 
Rinže leta 1955 je imel izvir Raki tnice 1,32 m3/s, v njen ponor pa je pritekala le 
0,32 m3/s. V izviru Ribnice pa barve nismo zasledili. Sklepamo, da ji lahko pridamo 
le kras Velike gore, kjer ni površinskih voda. Tu so apnenci prekriti z obsežnimi 
gozdovi, ki vodo dobro sprejemajo in le počasi oddajajo. 

Nadaljevanje Ribniške doline je Kočevsko poLje. Na videz enotno hidro,_ 
grafijo delijo terciarni sedimenti premogovne kadunje, ki predstavljajo oro
grafl'>lko in poo:zemeljslm mzvodnioo med Kolpo '.in KJ:'Iko. Pmti jugovzhodu 
odteka RiJnža pmti Kolpi, vode severnega ~oba pri Šalki va:sli in Željnah pa 
odtekajo podzemeljsko proti severu v Kr:ko. Voda rudniške separacije pOII'rikuje 
v žel:jnsklih jamah ter se pojavi Z!Ilova v Radeščici pri Podturnu (N. čadež, 
1963). 

Med Ribniško-kočevskim poljem in Krko je v gričevnati Suhi krajini še 
Dobro poLje. To kraško polje, v nadm. v. 437 m, je zaprto z vseh strani in 
značhlno predvsem rpo strmih rebrih Male Gore. Vode pritekajo iz bruhalnikov 
v podnožju Male Gore, ob povodnjih pa udarijo do Vidma še površinske vode 
Raščice. Ob srednjem in nizkem vodostaju na polju nimamo površinskih voda. 

Naše jame, 11 (1969), 197Q 
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Voda je dosegljiva le v Podpeški in Kompoljski jami pod Malo Goro. Voda 
ponikuje v jamah in odteka pod dnom polja proti Krki. V Kompoljah in Strugah 
so jo dosegli že z vodnjaki. V Kompoljsko jamo priteka voda iz Tržiščice, odkod 
pa priteče v Podpeško jamo, lahko le sklepamo, da je to voda iz ponikalnic pri 
Velikih Laščah in Podplani. To domnevo namreč podpira silikaten kremenov prod 
v jami, ki lahko prihaja le z območja paleozojskih peščenjakov in skrilavcev. Tudi 
o odtoku podzemeljskih voda še ni dokazov. Ob Krki je poleg Lipovke in Podbu-· 
kovskega studenca največji izvir Globočec. Njegov srednji pretok zahteva okoli 
35 km2 padavinskega območja, ki ga po geoloških znakih lahko omejimo le na ob
močje Dobrega polja. 

Požiralniki, kamor izginjajo poplavne vode, so na Dobrem polju razvrščeni 
predvsem v najnižjem delu polja v Strugah, so pa tudi pri Podpeči in Kompoljah. 

Do Soteske teče Krka v kanjonski dolini skozi Suho krajino. V tem odseku 
prejema samo podzemeljske pritoke iz Ribniške doline, kot je dokazano z bar
vanjem. Skozi prečensko udorno kotlino pa teče Krka ·kot tipična ravninska 
reka. Z Gorjancev sprejema že površinske potoke: Radeščico, ki drenira kraško 
ozemlje Roga in Prečno kot zadnji del Temenice. Terciarno gričevje .s porvršin
sko vodno mrežo pri Dolenjskih Toplicah je reliefno zelo razgibano. V nižjem 
svetu ob Krki, kjer so apnenci, pa nahajamo podzemeljsko vodo plitvo pod 
površjem, np r.prri Vavti vasi. Kraško zaledje imajo Črmošnjica ter Sušica in 
drugi potoki pri Do•lenjskih Toplicah, ki jih napajajo studenci iz karbonatnih 
kamnin. 

Prvi pov·ršinsrki pritok Krke z desne je Radeščica s Crmošnjrico. Radeščica 
izvi:ra v Podturnu. Voda je često kalna :in prinaša s seboj velltko :rnnOŽii:niO pre
mogovega prahu liz separacije kočevskega rudnika. 

Sosednji izvir Obrh priteka iz 10 metrov globokega brezna v podnožju strmega 
pobočja. Izvir je postal pomemben zadnja leta, ko je rušenje v kraškd. notranjosti 
Roga skalila vodo Radeščice. V primerjavi s temnosivo kalno vodo Radeščice je Obrh 
manj kalen, Srkavnik pri Loški vasi pa samo moten. še vedno pa le predvidevamo, 
da je zaledje teh izvirov v območju med tokovoma željne-Radeščica in Ribniška 
dolina-Tominčev studenec na Krki. 

Za Obrh nimamo sistematično merjenih pretokov, zato ne moremo sklepati na 
velikost padavinskega območja. Dne 10. 9. 1962 je imel Obrh 1541/s, Radeščica 7551/s, 
Srkavnik pa 22 l/s. 

Na Prečni, ki se pojavlja v izviru Luknja, so meritve porkaz.ale mnogo 
večji pretok, kot pa ga l~o prispeva Temenica, ki ponikuje pri Goriški vasi. 
Zaledje je zato iskati v zakraseli ajdovski Suhi krajini, ki jo gradijo predvsem 
apnenci, pa tudi dolomiti in klasični sediJmenti. Odtok h Krtki bran[ do1QJffiitni 
pas, ki spremlja lev:i breg Knke od Zagradca do Dvora, 1pa voda zato teče proti 
Luknji. 

V središču Suhe krajine je značilno kraško polje pri D01b:rniču. Na polju 
se pojavlja voda le po· večjem deževju in odteka po porv:ršinski strugi v poži
ralnike na južni strani obrobja. Vodni odtok je poznan v globini okoli 25m 
pod površjem. Odkrit je bil s speleološklim raziskovanjem. Več Vlade se pojavi 
na zahodni strani polja na st~ku apnenca in laporjev z brečami, ostali del. poJja 
pa je prava k·raška pokrajina. 

Sosednje kraško polje Globodol je izjemno rpo USimerjenoSJti. Depresija pQ
teka v smeri prečne alpske tek:tontke od N proti S. Dno polja je v nadmoirsiki 
višini 200m in nagnjeno proti jugu. Obmbje in dno polja sta zgrajena iz 
apnencev in do1omita jurske in rkredne starosti. V polju so mesta, kjer po 
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deževju vre voda na površje in poffik.uje v sosednjih aJ\i v istih breznih. V ja
mah so dosegli podz.emeljsko vodo v globini 10-20 m, to je na nadmorski 
višini okoli 190m (I. Gams, 1959). 

Naslednji levi pritok Krke je Bršljinski potok, ki izvira v Bezgavcu kort 
nadaljevanje Igmance, <ki izginja v podZJemlje v številnih rupah že v zgornjem 
toku in v Hrastju. Le obsežna suha do·1ina še kaže na potek nekidanjega velli
kega po'Vdinskega toka mimo Sel in skozi Dule v Bršljin. 

ZakLjučki 

Osrednja Dolenj.ska pripada predvsem porečju K,rke. Zgrajena je iz apnen
cev, dulomito'V in mestoma neiprepustnih skrilavcw, kjer je razvita powšinska 
rečna mreža. 

Apnenci so dobro zakraseli. Sprejemajo in prevajajo padavinsko vodo in 
vodo šrtevilnih ponilkalnic, ki se stekajo z nepropustnih la:pnrjev ali dolomitov. 
Stik z apnencem je običajno tektonski, najbolj značilen pnimer je preLomnica 
vzdolž Male Gore, ob kateri poniknejo vse Vlode od Vel1ilkiih Lašč do Ribniško~ 
kočevskega podolja. Podzemelj.ski tokovi .so dokaj strnjeni, saj :se je pri doslej 
izvedenih barvanjih pojavila bC~Jrva le v območju enega izvira. Z barvanji je 
bila ugotovljena ;razvodnica med Ljubljanico in Krko ter dokazana pripadnost 
Loškega potoka in Rihništkega podolja Krki. 

Najbolj .obsežni kraški masi'Vi pripadajo globokemu krasu. To oo Ilova in 
Velrka Gora ter Rog ilil Kočevsko pogorje z mnogo padavinami, a brez po'Vr
šinskih vod. Voda se pojavlja v izvirih Ribnice in Rakitnice na il;ektonskem 
stiku z dolomitom llibniškega ipolja, nikjer pa je niSimo zadeli v jamah. 

Pas dolomita in spodnjert;rliasnrl.h sedimentov vzdolž Vel!Lke Go•re uSiffierja 
vode z R:Lbniškega polja proti jugovzhodu in V'zhodu. Eden poglavitnili čini
ieljev takega razvoja porečja so terciarni sedimenti pri Kočevju, ki delajo 
podzemeljsko razvodnico med Ko:J!po in Krko. Fo ostanklih kremenorvega peska 
in ilovice sodimo, da SO> nekdaj pokrivali večje ozemlje kot danes. Ob prelomih 
ugrezmjeni sedimenti niso do.volili podz.emelj:skega prert;aikanja pmti Rinži, pa 
je voda odtekala proti Knkli. k nižji eroZiij,slci rbazi.. Proti severu usmerjene vode 
pa ponLkujejo v rpo~railnike, da bi jih zasledili v nekaterih vodnih jamah plitvD 
pod površjem, vendar nato .kmalu zdrsnejo globoko pod masiv Roga. Fremo,gov 
prah, ki ga vode spo>torrna odphwljajo' skozi Željrnske jame, se pojavi v izviri.lJ. 
med Podturnom in K,očevSikillrni Poljanami (N. Ca dež, 1963). 

Vode na Ribniškem polju ponikujejo na tektonskettn stiku med dolomitom 
in a:pnencem vrtač. Ob .naraščaj.bčem vodostaju odtekajo po suhlih delih strug 
proti oddaljemim požtralnikOIIIl in proti Kočev;skemu polju, kjer se pojavijo 
kot Zadnja Rinža. V to smer so odtekale voda površinsko že v predkraštki fazi. 
Sledove tega vid.irrno v značilnem primeru bifurkacije. Podzeme<tjSike vode od
tekajo pmti K:rki, pO'Vršinske, visoke Vlode pa v Kolpo. 

Podz.emeljska voda iz krasa Suhe k,rajine in Ro,ga odteka v izvire med 
Globočcem ilil Tominčevim studencem do Obrha in RadeščLce. 

Neposredne izvire Krke napaja plitvi kras med Turjakom in Grosupelj·sko
radenskim poljem. Tu je niz manjših ponikalnic in kratkih podzemeljskih 
tnikov. Visoka voda se pojavi še na Luškem poJju in v Žalni, sicer pa v vseh 
izvirih K11ke. 
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Iz območja ajdovske Suhe kraji:ne odteka podzemeljska voda pl'oti izviru 
Luknja. Na tej poti jo .najdemo v breznih okoli Globodola 1ln Dolb['niča v višdni 
ckoli 1·90 m. V Luknji se pokaže voda Temenice, k'i zbira vode iz plitvega 
krasa severnega obrobja raziskanega ozemlja. 

Območje Gorjancev v zaledju Težke vode, Kostanjeviške jame in Studene 
je geološko še premalo preisk81Ilo, da bi podrobneje lahko ocenti.li g1obtiJ1lo in 
potek podzemeljskih voda. 

Hidrokemične lastnosti vode 

V območju Krke ~o vode hidrokarbonatno-ka1cijeve. Izjemo predstavlja 
voda Vodne jame pri Klinji vasi, ki je zaradi zaledja v tercianmh sedimentih 
in premoškiih plasteh hiidrokarbonatno-sulfatna. Zaradi odplakovanja fekalnih 
voda bEžnj,ih naselij so po večji količini Cl, Na in K značilne vode podnožja 
Kočevske Male Gore. Zaledje •imajo vode tudi v površinskih vodah, ki poni
kujejo na stiku nepropustnih paleozojskih plasti z apnenci. Nihanje trdote 
na Rinži (7,4-12° dH) in Kotnici (7,2-13,2) je iz,razito in vzporedno. Približno 
podobno se giblje trdota tudi na Obrhu (8,7-12,9° dH). Viški trdot so v no
vembru in aprilu, minimumi v februarju in poleti od julija do avgusta. Ne
nadni sunki so odvisni od porasta prito!ka vode. 

Količina Cl v izvir~h na Dol€1!ljskem se izpreminja le med 3 in 6 mg/l, 
vzporedno .s temperaturo in vodostaj em. S porastom vodostaja jeseni in. spo-
mladi se ko<ličina Cl zmanjša. Ta komponenta je zanimiva glede na vphv atmo
sferskih vod na kemizem podzemeljs!kih voda. 

Temperature podzemeljske vode slede temperaturam površine in po·vršin
skih vod. V izvirih na Dolenjskem nihajo temperature zelo malo in le v ome
jenem območju. Ustaljene temperature. imata Obrh in Krupa (okoli 9° C), 
nihajo le v zvezi z. večjimi spremembami vodostaja. Izrazito, vendar manj 
pravilno je nihanje na Rinži, kjer smo izmerili najvišjo temperaturo v avgustu, 
najnižjo· pa v poz,ni zimi, kar kaže vpliv priliva površinskih voda. 

Temperature kažejo neposJ:edno zvezo s površinsklimi vodami-ponikalni
cami, na drugih dolenjskih izvirih pa, take neposredne zverz.e ni. Difuzen p~itok 
v podzemeljs..~o vodo ne vpliva tako hitro in izrazito na značilnosti izvira kot 
na zunanjo temperaturo segreta ali ohlajena večja vodna količina ponikalnice. 
Izjema je K!otnica, ki ima kljub nedv;omni zvezi s površinskimi vodami zelo 
umirjen temperaturni režim, kar priča o razčlenjenem počarSII:lem podzemelj
skem pretoku v coni globinske cirkulaoije. 

Oskrba z vodo 

V območju Suhe krajine je velika stiska za vodo. Preskrba sloni dandanes 
na lokalnih in redkih skupmsikih Vlodovodih, predvsem pa na vodnjakih in 
kapnicah. Skupinski vodovod na GLobočcu napaja le manjši del Suhe krajine. 
Na Gorj81Iloih uporCllbljajo kwpruoo. šteWini izviri z izdaJbrrimi količinami do
vo,ljujejo gradnjo večjih vodovodov. Perspektivni so predvseo:n izvi'ri pri BršLji
nu in Karteljevem, v RilbniŠiki dolini in ob Kr:ki. Povečanje zajetja na Glo
bočcu bi rešiLo potrebe šd.ro:kega območja. Tudi na Raikoitnici, <>dkoder sedaj 
črpajo 781/s v Ribinico, bi bilo moč povečati kapaciteto zajetja. 
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Pomembno je še varstV'O voda pred okuženjem. V današnjem stanju so 
v nevarnosti predvsem izviri ob Krki, ki se napajajo iz poni!kalnic v višje 
ležečem območju in iz krasa v zaledju. Omenjene ponikalnice odvajajo fe
kalne in odpadne vode večjih naselij, manjša naselja pa odpadno vodo vodijo 
v ponikalnice. Vse to se 1steka v podzemeljsko vodo, ki napaja izvire ob Krki. 
Urediti je treba ,predvsem čistilne naprave in kanalizacijo· naselij in čistiti vodo 
pri zajetju. 
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Diskusija 

F. š k r abe c : Kaj ISe da napraviti, da ne bi bilo nevarnosti poplav na 
Ribniškem? 

N. C ad e ž : Poplav ni mogoče preprečiti, ker gre za htdrografske raz
mere širšega ozemlja in podzemlja, ki ga še ne poznamo. Poplave Uiblažimo 
s čiščenjem pred ponori, ne moremo jih pa popolnoma preprečiti. 

P. H abi č : Ribniške poplave imajo hudQIUmiški kratkotrajni pomen, zato 
bj se jih dalo ublažiti z delnim razširjenjem ponomih mest, tudi Tentere. 

M. Bolte s : Levakova jama ima močno sulfi:dno vodo, to verjetno ni 
zaradi naselij, ker teh v bližini ni. Ali obstaja zveza s Kolpo? 

D. No v ak: Zakaj je v VJodi Levakove jame toliko S04, ni jasno, morda 
voda izpira karrnnino z :mnogo te 1sestavine. S KoLpo pa ni povezana. 

(Uredništvo prejelo 31. 10. 1969) 
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ARHEOLOšKA PODOBA DOLENJSKIH JAM 
FRANC LEBEN, JAMARSKI KLUB >>LUKA CEC<<, POSTOJNA 

Leben Franc, Arheološka podoba dolenjskih jam. Naše jame, 11 (1969), 1970, 
25-40, cit. lit. 49. 

Avtor povzema stare in navaja nove arheološke rezultate iz 20 kraških jam 
jugovzhodne Slovenije. Najstarejša naselitev so paleolitske najdbe poznega mou
steriena in gravettiena. Jamskih najdb iz mezolitika in čistega neolitika na tem pod
ročju ni. številnejše so eneolitske najdbe, ki se kažejo v zapuščini alpskega faciesa 
lengyelske kulture oziroma lasinjske kulture. Iz konca bronaste in iz železne dobe 
so znane le drobne slučajne najdbe. številnejše pa so zopet antične ostaline, ki jih 
natančneje določajo posamezni noveL 

Leben Franc. The Archaeological Feature of the Caves in Dolenjsko (Lower 
Carniola). Naše jame, 11 (1969), 25--40, 1970, Lit. 49. 

An outline is given by the author of older and recent results of arhaeological 
investigation& in some 20 Carst-Caves in south-eastern Slovenia. The oldest known 
cave-settlements date from the Palaeolithic, proved by Late-Mousterien and Gra
vettien findings. No discoveries of Mesolithic and Neolithic proper have been made 
as yet. More numerous are findings of Eneolithical material, closely related to the 
Alpine facies of Lengyel vz. Lasinja Culture. Only casual and sporadic findings are 
known of the period from Late Bronze Age to the Iron Age. Roman remains are 
more copious again and are dated by individual coins found within the caves. 

Na geografsko in politično raZJmejenih kraških področjih jugovzhodno od 
Alp (Koroška, Beneška Slovenija, Tržaško ozemlje, vsa Slo•venija, Istra in 
sevemzahodna Hrvatska) rpoznamo danes domala 170 arheoloških jamskih naj
dišč. Z dveh najzahodnejših področij tega jugovzhodnega aLpskega ipi10istora 
že imamo zbrano in dokumelllt±rano skoraj V1se gradivo v z,vezi s stratigrafijo 
in materialno zapuščino ondotnih jam (F. Leben, 1968, 43). Še na podoben 
sistematski način podati stanje jamske arheologije iz skoraj stotih domačih 
jam mora biti ena :izmed prvih nalog naše speleo-arheološke vede. 

Tak poskus, dati jamskilffi najdbam določenega dela Slovenije neki ča
sovni in kulturni okvir, naj bi bil prispevek k pO'znavanju jamske arheologije 
na Dolelllj.skem krasu (sl. 1). V ta geugrafski pojem sn zajeta najdišča jugo
vzhodne SLovenije, ker le-ta vključuje v svnj okvir razen ožje Do·lenjske še 
njen obsavski predel, Knčev:sko in Belo krajino. Naravnn omejujejo ta prostor 
na rseveru dolina Save, na vzhodu Gorjanci s KoLpo, na jugu :strugi Kolpe in 
Čabranke in na zahodu Notranjska s Snemiško, B1oško in RakitniŠiko p.laa:wto. 

Zgodovina arheoloŠikih raziskovanj v jamah na Dolenjskem nas pelje v 
prejšnje stoletje. Skrmnne podatke o jamskih najdbah so zibrali takratni so
delavci deželnega muzeja v Ljubljani (Karl Dežman, Simon Ruta,r, Jernej 
Pečni:k in Ferdinand Schulz). ·Na Kočevsko pa je v prej.šnjerrn stoletju zašel 
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tudi naravoslovec Karl Moser iz Trsta; v dveh jamah je grebel in obj<wil 
kratko, pornčilo o svodih ogledih (K. Moser, 1897, 9). V splošnem pa so vse 
tedanje notice, ki se tičejo dolenjskih jamskih najdb, zelo suhoparne in ne 
mor~mo: iz njih brazbrati nobenih stvarnih podatk

1
ov. bSam

1 
eEspeGleolosfvke

1 
po2da1t~e J_. 

z opisi Jam za o e področji pa sta tisti čas najboj z ra a . ra ( 88 , m J 
O. G r at z y (1897, 133). 

Do prve svet01vne vojne je nekaj jamskih pod<litkov posredoval še dolenjski 
rojak priPodoolovec Ferdo Seidl. V letih ipTed zadnjo vojno' sta iz jam v Po
savju nabrala dokaj prazgodQIVlmskih najdb zbiralec s:ta:rin O. Au:man iz Krške
ga in kustos Na:mdnega muzeja Rajko Ložar. Le o izbranih najdbah je Ložar 
napisal kratke omembe, a še te brez stratigrafske ali sliikovne do1kumentacije. 

Prav te številne najdbe so o,;podbudile Srečka Brodarja, da je začel stro
kO'V'Ueje raziskovati jamske sedimente Kartuševe jame pri Nemški vasi. Nje·
gc•va želja, da 'bi tudi tulkaj dokazal sledove paleo,1itske poselitve, se mu ni 
uresničila (S. Brodar, 1953, 7). Pač pa je iz holocenskih sedimentov izkopal 
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še do danes najstarejše prazgodovinske ostaline na Slovenskem, >ki je zanje 
najbolj značilna eneol;its:ka keramika. 

Kmalu po ustanovitvi Sekcije za arheologije SAZU so njeni člani, zlasti 
pa kvartaroLng Mitja BI"odar, pričetli načrtneje raziskovati dolenjslko podzemlje. 
Večja in manjša oondiranja v osmih jamah so odkrila pet novih praz:godo'V'in
skih najdišč - med njimi drugo postajo ledenodohnih lovcev v jugoozahodni 
Sloveniji. 

Topografska razporeditev jamskih najdišč na Dolenjskem nam kaže do
sedaj štiri nas:ehtvena področja. Najgostejši je osrednji gričevnati del oh po
rečju Krike in njenih pritokov; redkejši rpa so obsavski predel, Kočevsko in 
Bela krajina. Pri naštevanju in opisovanju najdišč s teh področij moramo 
uporabiti enostaven in razumljiv vrstni red. Najenostavneje je pričeti s skraj
nimi geografskimi legami posarrnez:nih jam, začenši od severa proti jugu Do
lenjske. 

l. Jama na Njivicah (kat. št. 1851). Zahodno od Njivic pri Radečah so v do>lini 
Sopote pri gradnji ceste leta 1934 odkrili vhod v manjšo votlino, ki je bila skoraj 
do stropa zatrpana s tri metre debelimi pleistocenskimi sedimenti. 

V srednji, 1,80 m debeli plasti so tedaj izkopali kosti jamskih medvedov, pri
mitivno koščeno orodje in 12 kvarcitnih artefaktov (S. Brodar, 1935, 1; isti 1938, 
14.4; isti 1950, 7). Za kamnitno orodje so značilni ročna konica, stTgala, svedri in 
razna vbadala. Z ozirom na primitivno koščeno orodje, na tipologijo artefaktov in 
geološki sestav kulturne plasti je S. Brodar opredelil najdbe začetni fazi mlajšega 
paleolitika oziroma poznemu mousterienu. Casovno pa pripada plast prvemu wiirm
skemu interstadialu. 

2. Ajdovska luknja (kat. št. 1087). Vzhodno od vasi Javorje pri Podpeči se pod 
strmo steno Peči odpirata oba vhoda v jamo. Vhodna rova sta ravna, le v severnem 
podaljšku se jama konča s poševnim breznom. 

Starinokop J. Pečnik je zapisal, da so v jami izkopali prazgodovinske ostaline 
(J. Pečnik, Radeče in Zagorje, 21). Bržkone najdbe spadajo v starejšo železno dobo, 
saj je tik vasi bila točasna prazgodovinska naselbina z grobiščem. 

3. Jermanova a~i Ajdovska jama pri Krškem (kat. št. 1850). V dolini Save se 
v stenah, onkraj Blance odpira vhod v manjšo jamo, ki je med domačini znana tudi 
kot Aumanova jama. Jama je verjetno istovetna z Ajdovsko jamo Višnjevec ali 
Jamo pod Viševcem, ki jo DZRJS vodi v jamskem katastru pod št. 388. 

Raziskovanja pred drugo svetovno vojno so v jamskih plasteh odkrila kulturne 
ostaine časovno različnih prazgodovinskih obdobij in rimskega časa (C. L., 1940, 3; 
R. Lož ar, 1941, 133; W. S c hm id , 1943, 136). Takrat je R. Ložar moral najti 
zanesljive dokaze, da je lahko ognjišče z bronastimi najdbami in pod njim človeške 
lc.banjske kosti postavil v halštatsko dobo oziroma v 6. stoletje pred našim štetjem. 
Še globlje so malo kasneje trčili na dve kulturni plasti. V prvi so našli živalske 
kosti in sileksov artefakt skupaj z inkrustirano črepinjo vučedolske keramike. Iz 
nižjega, ilovnatega in oglenega sloja pa so izluščili dosti kosov glinastega posodja, 
zajemalke in koščena ter kamnitna orodja (S. G ab ro vec , 1956, 43). 

Domnevne najdbe te Aumanove in Ložarjeve zapuščine, ki jo hranita Posavski 
muzej v Brežicah in Narodni muzej v Ljubljani, sta skupaj objavili P. K or oš če va 
in M. Uršič eva (1965, 55). Casovno sta jih postavili v enolitik, kulturno pa v 
mlajšo fazo alpske inačice lengyelske kulture pri nas (tab. 3). Obenem sta jih pri
pisali istemu kulturnemu kompJeksu, kot so najdbe iz Resnikovega kanala, ki so po 
J. Korošcu iz končne faze Ig I skupine najdišč na Ljubljanskem barju (J. K or o -
še c, 1964, 25). Vendar pa opazimo v materialni zapuščini iz Jermanove jame take 
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tipološke razločke, da jim smemo pripisati dvojni časovm m kulturni izvor. Med 
drugimi (npr. brazdasti vrez) so očiten mlajši element vrči z ročaji, ki presegajo 
ustje posode; tipološke analogije zanje imamo le v badenski kulturi, njih najbližjo 
sorodnost pa v krogu lasinjske kulture, ki ima pomen badenizirane lengyelske 
kulture (S. Dimitrij evi c, 1961, 56). 

4. Kartuševa ali Ajdovska jama pri Nemški vasi (kat. št. 417). Jama z dvema 
vhodoma, ki je danes najbolj raziskano jamsko arheološko najdišče na Dolenjskem, 
se odpira na robu kraškega polja jugovzhodno od Nemške vasi nad Krškim. Ljubi
telji starin so v njej že nekdaj našli fosilne kosti in črepinje prazgodovinskega in 
srednjeveškega lončarstva (R. Ložar, 1939, 185); leta 1938 so dale S. Brodarju po
vod za obsežna poskusna izkopavanja. Cilj raziskovanj v obeh vhodnih rovih je bil 
ugotoviti morebitno paleolitsko postajo in stratigrafijo jamskih plasti (S. Brodar, 
1953, 7). 

V levem vhodnem rovu so tedaj trčili na številne kose prazgodovinske keramike 
in na razkosane kostne ostanke dveh starejših in dveh mladoletnih oseb iz konca 
mlajše kamene dobe (S. Brodar, 1953, 20; J. K or oš ec, 1953, 63). Mrtveci 
niso bili pokopani v grobno jamo, temveč so bili kar zagrebeni v tedanja jamska 
ila. Eneolitsko starost pokojnikov izpričuje tudi antropološka primerjava edine ohra
njene spodnje čeljustnice (J. Ka 11 a y, 1955, 33). 

Na vsem izkopanem jamskem terenu je razlikoval S. Brodar tri ho,locenske 
kulturne plasti (S. B roda r, 1953, 23). Najobsežnejša med njimi je bila vrhnja 
plast z recentnimi, a tudi srednjeveškimi ostalinami. Druga plast je hranila v vrh
njih legah skromne antične najdbe, v nižjih pa že bronastodobno in eneolitsko za
puščino. Tretja najnižja holocenska plast so biht jamska tla nad pleistocenskimi 
sedimenti; v njej so našli le nekaj predmetov, ki so bili grobni pridatki že omenjenih 
mrtvecev. 

Prehod holocenskih plasti v pleistocenske sedimente je ali tenak sloj plošča
tega apnenčevega grušča ali pa tanka sigasta skorja. Na podlagi vseh činiteljev 

je S. Brodar ves izkopani pleistocenski kompleks pripisal wiirmski poledenitvi 
(S. Brodar, 1953, 25), ki ga izpričujejo tudi najdbe ledenodobne favne. 

Jamske prazgodovinske kulturne ostaline je objavil pokojni J. K or oš ec (1953, 
45) in jih večinoma pripisal poznoneolitski kulturni skupini alpske inačice lengyelske 
kulture v Sloveniji (J. K or oš ec , 1958, 83). V celoti gledano pa te keramične, 
kamnitne in koščene najdbe sodijo le bolj v zgodnje eneolitsko obdobje (tab. 1 in 2), 
saj so zelo dober tipološki izbor materiala lasinjske kulture (S. Dimitrij evi c , 
1961, 22). 

Ponovna kontrolna izkopavanja pred leti so prinesla baje vrsto novih in za
nimivih rezultatov prav v pojavu eneolitske keramike alpskega izraza (M. Uršič, 
1969, 81). 

5. Levakova jama (kat. št. 517). V literaturi se omenja še kot Ajdovska jama 
v Dolu, Jama na šutni, Jama nad posestnikom Levakom v šutni pri Dolu in šutna 
jama pri Kostanjevici. Vhod v jamo se odpira nad dolino Sušice, južno od šutne 
pri Podbočju. Izoblikovana je v dveh etažah. Zgornji rov je suh, v spodnjem pa 
teče aktiven vodni tok, ki se izliva v strugo Sušice. 

, Poplava v jami je leta 1937 odprla zgornji jamski vhod in odkrila v vhodnem 
delu človeške cevaste kosti, rebra, vretenca, skupaj s prazgodovinskimi in antičnimi 
predmeti (D. Mušič , 1939, 5). Najstarejše opazne najdbe ,so vsekakor sileksi in 
črepinja eneolitske keramike z inkrustiranim ornamentom grobo pojmovanega bar
janskega tipa (S. Brodar, 1937; R. Ložar, 1941, 133; isti 194la, 18; fragment 
keramike hrani Narodni muzej v Ljubljani pod inv. št. P 13.054). Tehnika trikot
nega motiva je izvedena z brazdastim vrezom, ki pa je le bolj lasten vučedolski 
kulturni skupini (tab. 4: 4). 
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Med razbito lončevino in organskimi ostanki uničenega kurišča so iz premešane 
plasti izluščili tudi del bronaste zapestnice iz mlajšega halštatskega obdobja in pa 
antično keramiko z rimskimi novci (S. Brod a r, 1937; D. Muš ič, 1939, 5). 

6. Ajdovska jama pod Klevevžem. Pri vasi Grič severno od šmarjeških Toplic 
se pod klevevško graščino odpirata dve podzemeljski jami z izviri termalne vode 
(A. Š er k o, 1939, 129). že starejši vir omenja eno izmed jam kot kulturno mesto· 
naših pradedov (J. V o 1 čič, 1887, 17). 

Pri ogledu zgornje, daljše jame leta 1955 sta M. Brodar in S. Jesse izgrebla 
v vhodnem rovu za umetnim zidom manjšo sondo. Iz humozne in pepelnate plasti 
sta izluščila nekaj rdečkaste prazgodovinske keramike (včasih ornamentirane s ščipa
nimi vbodi) in drobce oglja (tab. 4: 9-12). Najzanimivejši je del ostenja temno sive 
posode, okrašene z navpičnimi in poševnimi snopi vzporednih žlebičev, ki jih ob 
straneh omejujejo okrogli vbodi. Taka motivika in način ornamentiranja močno 
spominjata na značilnosti zgodnje eneolitske faze lasinjske kulture na najdiščih ob 
Kolpi na Hrvatskem (S. Dimi tri j evi c, 1961, 22). 

7.-8. Velika in Mala jama nad Trebnjem. Južno od Trebanjskega gradu se v 
gozdu pod Trebnjim vrhom odpirata nedaleč vsaksebi oba vhoda v daljši hodni
kasti jami. 

V Veliki jami (kat št. 104), ki jo omenjajo tudi kot Trebanjska jama oziroma 
Treffener Grotte, so sredi prejšnjega stoletja našli rimske ostaline iz 3. stoletja 
(K. De s c hm ann, 1858, 154; J. Pečni k, 1904, 31). V ta čas postavlja najdbe 
srebrnik Valerijana. V jamske sedimente Male jame (kat št. 394) je leta 1968 izkopal 
F. Osole poskusno sondo, da bi odkril morebitne pleistocenske plasti s paleolitskimi 
ostalinami. Ne da bi dosegel jamska tla, je v sondi našel samo črepinje srednje
veškega lončarstva. 

9. Koprivnica (kat. št. 163). Navpični vhod v jamo, ki se odpira na robu kra
škega polja Globodol jugozahodno od Jordankala, vodi v dno večje dvorane (D. No
vak, 1950, 20; I. Gams, 1959, 37). 

Sredi prejšnjega stoletja so v nasipnem stožcu pod jamskim vhodom odkrili 
več človeških skeletnih ostankov. Ob njih so ležale jagode bisernih ogrlic in rimski 
novci, ki postavljajo pokoj nike v drugo stoletje (K. D es c hm ann , 1888, 91; J. 
Pečni k, 1904, 33). 

10. Jama pri gradu Luknja. Vhod v vodoravno jamo se odpira pod razvalino 
gradu Luknja nad izvirom Prečne. 

Naravoslovec F. Seidl je leta 1919 našel v jami na kosu sige človeško mečnico 
in domneval njeno pleistocensko starost. Pri kasnejšem obdsku jame leta 1938 so 
zasledili v gruščnatih tleh sledove lesnega oglja in še posamezne drobce človeških 
kosti (S. B roda r, 1961, 11). Po vseh znakih sodeč, meni S. Brodar, človeške kosti 
niso paleolitske starosti. Površinsko sigasto skorjo, v kateri so ležale vse človeške 
kosti, je prisodil holocenu. Podrobnejših raziskovanj v jami še ni bilo, pač pa je 
S. Brodar takrat iz jamske plasti izluščil še glinasto posodo iz rimskega časa 

(Arhiv MDS, 1937-1940). 

11. Jelenca jama. Jugovzhodno od Vavte vasi pri Straži se v kraškem gozdu 
odpira vhod v daljši jamski rov, ki se po izročilih imenuje tudi Ajdovska jama. 

V dunajskem Prirodoslovnem muzeju hranijo v arheološki zbirki človeške in 
živalske kostne ostanke, ki so jih našli v jami skupaj z rimskodobnimi najdbami 
(Jellenza Grotte bei Waltendorf: inv. št. 3634 in 3635). Iz ilovnatih jamskih tal so 
torej izgrebli človeški radius, fragment na vitlu delane posode, kos železnega pred
meta in kosti psa, ovce ter goveda (K. D e s c h m a n n - F. H o c h s t et ter , 1879, 
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37). Kontrolna sondiranja leta 1969, ki jih je vodil M. Brodar, so iz jamskh plasti 
izluščila dosti keramičnih in drugih najdb. še neobjavljene hrani Dolenjski muzej 
v No vem mestu. 

12. Rivčja jama (kat. št. 110). Pod vasjo Male Rebrce v dolini Krke se nad 
reko odpira vhod v prostrano jamo, iz katere priteka studenec. V turških časih je 
jamo zapiral močan zid. 

V dveh virih zasledimo podatek, da je J. Pečnik našel v jami človeško okostje 
in zraven njega rimskodobno glinasto posodje (J. Pečni k, Novo mesto, 103. -
S. Rutar, 1899, 48). 

13. Bokrova jama ali Jama ob Krki pod Dečjo vasjo. Južno od Zagradca se 
onstran Krke pod Dečjo vasjo odpira kapniška jama, ki je bila v srednjem veku 
pregrajena z zidom zoper Turke. 

Tudi v tej jami je J. Pečnik opravil prvi arheološki poseg (J. Pečni k, Novo 
mesto, 101; isti 1904, 33). V zadnjem viru omenja, da je v jami za zidom izkopal 
ostanke človeških okostij in prazgodovinsko keramiko. 

14. Krška jama (kat. št. 74). Pri zaselku Gradiček se pod apniško :steno nad 
izvirom Krke odpira mogočen vhod v več sto metrov dolgo vodno jamo. 

že J. Pečnik omenja, da so v jami nekdaj našli prazgodovinske starine (J. Peč
ni k, 1904, 141). Pri regulaciji vhodnega dela jame leta 1954 je M. Deržaj nabral 
v jamskih tleh prazgodovinske črepinje in jih poklonil Narodnemu muzeju v Ljub
ljani (inv. št. 8865, 8866 A in 8866 B). Fragmentiran večji lonec s trakastim ročaj em 
na ramenu je iz sivo rjave gline. Na največJem obodu se ostro prelomi in konkavno 
zoži proti dnu. Ob ročaju je ohranjen okras plitkih navpičnih žlebičev, ki potekajo 
izpod ustja do največjega oboda posode (tab. 4: 3). Lonec je tipološko popolnoma enak 
loncem s konkavnim spodnjim delom iz Kartuševe jame, kjer so vodilna oblika za 
datiranje najdb v alpski izraz lengyelske kulture pri nas (J. K or oš ec, 1953, 51). 
časovno in kulturno smemo torej keramiko iz Krške jame postaviti v zgodnjo eneolit
sko skupino (alpski facies oziroma lasinjsko kulturo), ki se je tedaj prek dolenjskega 
ozemlja širila naprej proti Alpam. Isto časovno pripadnost fragmentov iz Krške 
jame je opazil tudi že S. Gabrovec in jih vnesel v karto razprostranjenosti neo
eneolitskih najdišč na Slovenskem (S. Gabrovec, 1960, 12, karta 1). Druga dva 
odloma pripadata drugemu velikemu loncu z blago uvihanim zgornjim delom, ki 
prek usločenega vratu v enakomernem loku preide v spodnji del posode z rav
nim dnom (tab. 4: 1, 2). 

15. Koblarska jama (kat. št. 94). V krednih apnencih južnega grebena Male gore 
nad Koblarji se odpira poševen vhod v obširen jamski sistem z več stranskimi rovi. 
V virih zasledimo jamo tudi pod drugimi imeni: Dolga jama, Velika jama pri 
Koblarjih, Weites Loch, Kofler Grotte (E. Graf, 1882, 6; O. Gra t z y, 1897, 168). 

Konec prejšnjega stoletja je v jami raziskoval K. Moser iz Trsta, ki je bil 
tisti čas najbolj vnet raziskovalec jam na Krasu. V osrednjem rovu je odkril kosti 
jamskega medveda, v stranskem rovu desnega kraka jame pa je zasledil zasigano 
gomilo zemlje in v njej človeške kostne ostanke starejših in mlajših oseb (K. Mo
ser, 1897, 10; isti 1899, 117). To so bile spodnje čelj ustnice z zobmi in druge lobanj
ske kosti, rebra, vretenca, kolki, stegnenice in druge okončine. Po legi ekstremitet 
in čeljustnic se je dala ugotoviti enaka orientacija vseh osmih skeletov: z glavo 
obrnjeno proti jugu. Poleg so ležale kosti goveda in .spodnji čeljustnici srne, a kot 
grobni pridatki še skromne keramične najdbe. Te so bile: kos večje na ustju orna
mentirane posode, odlomek manjše skodele z ročajem in del ostenja tretje posode 
z dvojnim obročastim ornamentom. Kamnitnega orodja ali knvinskih predmetov ob 
pokojnikih ni bilo. Spričo keramičnih najdb K. Moser meni, da so skeletni ostanki 
iz nekega zgodnjega prazgodovinskega časa (kostne najdbe hranijo v Prirodoslov-
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nem muzeju na Dunaju). Najdb časovno in kulturno ne moremo natančneje označiti, 
ker ne vemo, kje in kakšni so ostanki posodja. 

V virih zasledimo, da so tudi leta 1901 odpeljali iz jame več zabojev antropo
loškega materiala, ki sta ga izkopala biolog J. Miiller iz Trsta in F. Schulz, pre
parator deželnega muzeja v Ljubljani. A prav nazadnje je tudi M. Bukovec za
sledil človeške kosti v jugovzhodnem jamskem rovu in jih izročil ljubljanskemu 
muzeju (M. B uk ove c , 1929). 

16. Lisičja jama (kat. št. 796). Severno od Koblarjev se v gozdnatem pobočju 
Male Gore odpira nizek in navpičen vhod v manjšo jamo, ki se v notranjosti raz
širi. V tuji literaturi se jama omenja kot Fuchsloch. 

Ob levi jamski steni so konec prejšnjega stoletja izkopali tri večje, urnam po
dobne posode z ročaji, od katerih sta se dve pri dviganju razkosali (K. Moser, 
1897, 9; J. Mant ua ni, 1925, 10). Zraven njih so našli še črepinje štirih drugih 
prostoročno delanih posod, deloma ornamentiranih s koncentričnim žlebičenjem 
(najdbe je shranil Wolsegger, tedanji gimnazijski ravnatelj v Kočevju). Tem kera
mičnim fragmentom pripisuje K. Moser sprva prazgodovinsko starost (K. Moser, 
1897, 10: Auf mich machten damals die Gefasse den Eindruck, als wiirden dieselben 
der prahistorischen Zeit angehoren, wofiir die Beschaffenheit des Materials, die 
einfache Form, die Henkelbildung und die Einfachkeit der concentrischen Verzie
rung sprechen ... ), a se je končno odločil za njih keltsko-rimski izvor. 

17. Ciganske jame (kat. št. 12). Pri Zeljnah na Kočevskem je mogočen in raz
vejani sistem Zeljnskih vodnih jam (D. No va k, 1956, 79), h katerim pripada tudi 
suhi rov - Ciganske jame s svojim samostojnim vhodom na robu kraške doline. 

Vhodne jamske plasti je leta 1963 sondiral M. Brodar in odkril do· globine 3,25 m 
sedem različnih plasti (M. Brodar, 1965, 172). V tretji plasti z vrha navzdol je 
trčil na glodač alpskega svizca. V četrti plasti pa je našel kremenova rezila, retuši
rane odbitke in koničasto rezilo, skupaj z ostanki ledenodobne favne. To pleistocen
sko plast postavlja v končni wiirm, paleolitska orodja pa prisoja gravettienski 
kulturL 

V stranskem rovu zadnjega in težje dostopnega dela jame so jamarji v po
vršinski humozni ilovici odkrili zgornji del močno obrabljenega kamnitnega kladiva 
iz temno zelenega serpentina, skupaj s človeškimi lobanjskimi kostmi in jelenjim 
rogovjem (S. Gabrovec, 1966, 191). Verjetno so to ostanki nekega prazgodovin
skega jamskega pokopa, ki ga najdba kladiva postavlja morda v neo-eneolitsko dobo. 

18. PoUčna jama (kat. št. 1290). Nad vasjo Zurge v dolini Čabranke se pod 
vrhom strmih skalnatih polic odpira vhod v daljšo jamo, imenovano tudi Jama 
na polici. 

Poskusna sondiranja leta 1961 je vodil M. Brodar in v vhodnem delu jame 
izkopal globok jarek v pleistocenske plasti, ne da bi odkril znake paleolitske na
selitve (M. Brodar, 1965, 170). V tanki površinski plasti, ki so ji sledili takoj 
pleistocenski wiirmski sedimenti, je tedaj nabral skromne črepinje prazgodovin
skega in srednjeveškega lončarstva ter med njimi nekaj zob in kosti jamskega 
medveda. Holocenskih nanosov v jami skoraj ni bilo opaziti. 

Posamezni kosi prostoročno delane keramike pripadajo posodam z glajeno po
vršino (tab. 4: 21-24). Zgornji deli posod imajo največkrat ostro profilirano ustje 
na visokem valjastem vratu. Edini ornament so vzporedni, usločeni žlebiči na kosu 
črno glajene posode. Čeprav nimamo drugih tipoloških dokazov, smemo najdeno 
keramiko postaviti le v pozno bronasto, če že ne v železno dobo. 

19. Veliki zjod (kat. št. 1270). Jugozahodno od Vinice, nedaleč od struge Kolpe 
se v skalnati steni odpira svetel spodmol z dvema vhodoma. 
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Prve črepinje prazgodovinske keramike je v jami slučajno našel leta 193S pedo
log prof. B. Vovk iz Ljubljane. Dvajset let kasneje sta M. Brodar in S. Jesse iz
kopala manjšo sondo in našla v njej še več prazgodovinske keramike in kamnitnih 
predmetov (tab. 4: 13-20). To so kosi večjih posod z ravnim dnom in širokimi tra
kastirni ročaji. Nekateri od njih so okrašeni z odtisi in vbodi ali pa jih krasijo pla
stična rebra in izbokline. Ustja posod so izvihana in na notranji strani često pro
filirana. Med kamnitnirni najdbami je treba omeniti podolgovat, trapezoiden okrasni 
obesek. Vsa površina je glajena in so na njej opazni znaki brušenja oziroma obdelave. 
Podobne predmete uvrščajo nekateri med eneolitski nakit alpskih most:iščarjev 
(R. A. Maier, 1961, 8). Struktura in tipologija keramike pa dopuščata najstarej šo 
možno datacijo v razvito brons:to dobo oziroma v njeno B-C stopnjo. 

20. Judovska hiša (kat. št. 1061). Nedaleč od izvira Krupe pri Moverni vasi se 
na levem bregu njenega kanjona odpira jama z dvema vhodoma. 

Jamske sedimente je raziskoval M. Brodar, ko je leta 1960 v vhodnem delu 
zahodnega jamskega vhoda napravil 3,20 m globok izkop (M. Brodar, 1961, 53; 
isti, 1965, 168). V holocenskih sedimentih je našel redke netipične kose grobih pra
zgodovinskih loncev in skodel (tab. 4: 5-8). Po obliki in skromni vtisnjeni ter pla
stični dekoraciji sodijo najbrž v razvito bronasto dobo, če ne že v čas kulture žarnih 
grobišč. 

Od dveh metrov navzdol je M. Brodar trčil na pleistocensko sedimentacijo. 
Ker ni bilo v njej nobenih paleolitskih ali paleontoloških najdb, jo je le na podlagi 
sestava in granulacijske analize plasti pripisal zadnji wiirmski poledenitvi. 

Da bi izpopolnili podobo speleo-arheološkega raziskovanja na Dolenjskem, mo
ramo že opisanim jamam dodati še tiste, ki so pri poskusnih izkopavanjih dale. 
arheologu negativne ali nezadostne podatke. 

Ena takih jam je Jazbina pri Podturnu. Leta 1959 je v jarni za pregradnim 
zidom M. Brodar izkopal nad 3 metre globoko sondo brez kakršnihkoli znakov po
selitve (M. B r o d ar, 1965, 167). 

Drug negativen rezultat smo dobili v jami Ajdovska hiša (kat. št. 1354) nad 
šentjurjem pri Mirni peči. Leta 1961 smo pri speleoloških raziskovanjih tega dela 
Dolenjske odkrili v jami kosti jamskega medveda. Leto pozneje je zato M. Brodar 
izkopal v jami več sond (M. Brodar, 1965, 171). Tako v sprednjem kot v zadnjem 
delu jame je tudi on v pleistocenski plasti wiirmske poledenitve trčil le na drobce 
kosti jamskega medveda, vendar brez kakršnihkoli drugih najdb. 

Tretji kraški objekt z nezadostno arheološko dokumentacijo je iz Bele krajine. 
To je Jama pri mestni malenci pod Metliko. Paleolitska sondiranja leta 1963 so v 
sondi pred jamskim vhodom dala negativen rezultat (M. Brodar, 1965, 172), pač 
pa smo v dveh izkopih za jamskim vhodom našli le netipične drobce prazgodovinske 
keramike in del polfosilne živalske kosti. 

Ce :na kratko pOIVZamerrno in Sltrnemo dosedanje podatke in. rezultate arheo
loških rarzislwvanj v dolenj.skili jamah, dobimo že okvirno sliko o njili na
selitveni preteklosti. Temu pdpomorejo predvsem kulturni ostanki v sistemu 
jamslke stratigrafije :in pa najdbe skeletov ali samo čiovetških ostankov s pri
datki določenih arheološk<ih obdobij. Morda n&rn je s tem u:spelo združiti jam
ske najdbe jugovzhodne Slovenije v določen geograf:ski okvir in jim dati rela
tivno in absolutno časovno mesto na podlagi stoletne arheološke dokumentacije. 

Do sedaj najstarejše najdbe iz Jame pri Njivicah (1) so postavljene na 
začetek mlajše stopnje (porzni mousterien) 'stare kamene dobe, tiQi je po abSIOlutni 
kronologiji nekako v čas 40.000 let pred našim štetjem. Dosti mlajša }e gra:vet
tienska kamnitna industrija iz Ciganskih jam (17), k:i jo tipologija orodij šteje 
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v pozni paleolitik. Da to nista osamljena primera paleolitske poselitve na 
Dolenjskem, nam zopet priča slučajna najdba z Ruperč vrha, pri Stranski VCIJSi. 
Taan so leta 1962 v krermenovem 1peskokopu trčili na mlajšepaleolitsko retuši
rano rezilo iz kresilnika, ki Upološko spada v kasni aurignacien, časoVill:o pa 
pripada drugemu wilrmskemu stad!ialu (M. Brodar, 1967, 437). 

Iz mezolitika, prehodnega obdobja stare kamene dobe v mlajšo kameno 
dobo ali neoilitik, nimamo od tod še nobenih izkopanin. Prav tako nimamo 
nobenih jamskih in tudi ne površinskih najdb iz zgodnjega in srednjega 
neolitika. 

Konec neolitika zapazimo v dolenjskih jamah ponovno nwselitev, kajN 
nosilci eneolitskega kulturnega raz,v<oja (obdobje bakrooe dobe) so dali neka
terim jama msvoj močni pečat. Prvenca med najdišči sta Jermanova jama (3) 
in Kartuševa jama (4) s svojimi mlajšimi razločki materialnih ostalin lasinjske 
kulture. Istemu kulturnemu kompleksu pa moramo pripisati še najdbe iz 
Krške jame (14) in določene črepinje iz Levakove jame (5) ter Ajdovske jame 
pod Kllev:evžem (6); sporna pa so slučajna odkritja v Jami pri gradu Luknja (10) 
in v Ciganskih jamah (17). 

Bo~j kočljiva je opredelitev najdb bronaste dobe, zlasti ke[' nimamo iz 
nobene jame spremnih kovinskih najdb. To obdobje pa je pri nas doslej naj
manj raziskano in materialno dokumentirano. Zvrst in t]po1ogija kerCIJffiič:rrih 

najdb v Polični jami (18), Velikem zjodu (19) in Judovski hiši (20) nas vodita 
prejkone v čas razvite !bronaste dobe (Reinecke B-C stoamjo), dasi se taka 
keramika javlja lahko še v kulturi žarnih grobišč. Starejšo inačico bronasto
dobne keramike pa opazimo tudi med najdenimi črepinjami iz Ajdovske jame 
pod Klevevžem (6) in baje, :slabo dokumentirano še v Koblarski jami (15). 

Najdb železne dobe v dolenjskih jamah :skoraj ni zaslediti, dasi je biJo t(J 
področje v tem prazgodovinskem obdobju najgosteje naseljeno. Prav Dolenjska 
in Bela krajina sta svetu odkrili najbogatejše naselbine in grobišča tega časa 
na področju jugovzhodnih Alp. Skromne halštatske najdbe so izpričale plasti 
v Jermanovi jami (3), Levakovi jami (5) in morda še v Bokrovi jami (13), kera
mika iz Lisičje jame (16) pa spada baje že v končno železno dobo oziroma v čas 
zadnjega stoletja pred našim štetjem. 

In končno je tudi antična doba dala našlim jamam svod ča:soiV11i o[{vir. 
Skromne, a vendar očitne o:sta,line, ki jih marsikdaj določajo še najbe rimskih 
novce<V, zasledimo v osmih do>l.EmjSikih jamskih najdiščih. 

Zusammenfassung 

DIE HčJHLENARCHAOLOGIE VON DOLENJSKO (UNTERKRAIN) 

Den insgesamt nahezu 170 archaologischen Hohlenfundorten, die sich auf die 
geographisch und politisch umgrenzten Gebiete si.idostlich der Alpen verteilen (Kam
ten, Venetisch Slowenien, das Triester Gebiet, die ganze Republik Slowenien, Istrien 
und Nordwest-Kroatien), gehoren auch die Hohlenfundstatten Si.idostsloweniens bzw. 
Unterkrain.s an. Im Verein mit geschichtlichen Daten enthi.illen uns die durch die 
nunmehr fast hundertjahrige archaologische Forschungsarbeit in den Karst
hohlen dieses Gebietes erzielten Resultate schon ein teilweises Bild ihrer vorge
schichtlichen und spateren Besiedlung. Dazu verhelfen uns vor allem die Kultur
reste im System der Hohlenstratigraphie sowie Funde von Skeletten oder auch 
einzelnen men.schlichen Knochenresten mit Beigaben der verschiedenen archaolo
gischen Epochen. 
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Die bis jetzt altesten Funde stammen aus der Hohle bei Njivice (1). Ihre paHio
lithische Stein- und Knochenindustrie fioillt ins Spatmousterien, zeitlich dagegen ist 
ihre pleistozane Schicht dem ersten Wi.irm-Interstadial zuzuschreiben (S. Brodar, 
1935). Bedeutend ji.inger sind die palaoithischen Funde aus den Hohlen Ciganske 
jame (12); ihre Steinwerkzeuge stammen aus dem Gravettien und lagen zusammen 
mit Resten der pleistozanen Fauna i:n einer Schicht aus der Endphase des Wi.irms 
(M. B r od a r, 1965). 

Aus dem behandelten Gebiet kennen wir keine mesolithischen und neolithischen 
Funde - weder aus Hohlen noch von der Oberflache her. Erst am Ende des Neo
lithikums stoBen wir in den Hohlen Unterkrains auf eine erneute Besiedlung, die 
durch die reiche Hinterlassenschaft der Trager der aneolithischen Kulturentwicklung 
in mehreren Hohlen bezeugt ist. Die Hohlen Jermanova jama (3) und Kartuševa 
jama (4) sind die wichtigsten solchen Fundstatten aus dieser Zeit (P. K or oš ec -
M. Uršič, 1965; S. Brodar, 1953; J. Korošec, 1953). In ihnen haben sich 
Gffenbar Restvorkommen der alpinen Fazies der Lengyelkultur (J. K or oš ec , 1958) 
bzw. solche der Lasinja-Kultur erhalten die den Charakter badenisierter Lengyel
Kultur aufweist (S. D imi tr i j ev i c , 1961, 56). Demselben Kultur kreis di.irfen wir 
wohl auch die in der Krška jama (14) gemachten Funde zuschreiben sowie auch 
gewisse irdene Bruchsti.icke aus den Hohlen Levakova jama (5) und Ajdovska jama 
unterhalb der SchloBruine Klevevž (6). 

Heikler ist die Bestimmung der Funde aus der Bronzezeit, vor allem deshalb, 
weil sie keinerlei begleitende Metallfunde enthalten. Die Art und Typologie der 
Keramik aus den Hohlen PoUčna jama (18), Veliki zjod (19) und Judovska hiša (20) 
fiihren uns aller Wahrscheinlichkeit nach in die Zeit der reife Bronzezeit (Reineckes 
B-C Stufe), obwohl eine solche Keramik leicht noch in der Urnenfelderkultur 
auftritt. Eine altere Variante der bronzezeitlichen Keramik treffen wir aber in den 
Hohlen Ajdovska jama unter der Ruine Klevevž (6) und in der Koblarska jama (15) 
an, welch letztere jedoch angeblich ungeniigend dokumentiert ist. 

Aus der Eisenzeit sind in den Unterkrainer Hohlen fast keine Reste zu finden, 
obwohl das Gebiet gerade wahrend dieses urgeschichtlichen Zeitraums am dichte
sten besiedelt war. In Unterkrain und der Bela krajina (Weillkrain) wurden ja die 
reichsten Siedlungen und Graberfelder aus dieser Zeit im Sudostalpenraum entdeckt. 
Bescheidene Funde aus der Hallstattzeit erbrachten die Schichten der Hohlen Jer
manova jama (3), Levakova jama (5) und wahrscheinlich auch jene der BOikrova 
jama (13). 

Auch die Romerzeit driickte den Hohlen Unterkrains ihren Stempel auf. Kleine, 
doch eindeutige Restvorkommen, die uberdies durch antike MUnzfunde datiert sind, 
sind aus acht Hohlenfundstatten des Gebietes bekannt. 

Literatura. 

Arhiv Društva za raziskovanje jam Slovenije in Inštituta za raziskovanje 
krasa SAZU, Ljubljana-Postojna. 

Arhiv Muzejskega društva za Slovenijo, Ljubljana. 
Brodar, M., 1961: Sondiranja v jami Judovska hiša pri Krupi v Beli krajini. 

Letopis SAZU, 11 (1960), 53-54, Ljubljana. 
Brodar, M., 1965: Poročilo o paleolitskih poskusnih izkopavanjih. Arheološki 

vestnik, 15-16, 1964-1965, 168-174, Ljubljana. 
Br odar, M., 1967: Površinska paleolitska najdba z Ruperč vrha na Dolenj

skem. Arh. vestnik 17, 1966, 437-439, Ljubljana. 
Brodar, S., 1935: Nova paleolitska postaja v Njivicah pri Radečah. Glasnik 

Muz. društva Slov., 16, 1-33, Ljubljana. 

Naše jame, 11 (1009), 1970 

1 

1 



Arheološka podoba dolenjskih jam 35 

Brodar, S., 1937: Jama nad posestnikom Levakom v šutni pri Dolu (Sv. Križ 
na Dolenjskem). Rokopisno poročilo o ekskurziji dne 5. 9. 1937 v arhivu DZRJS p<Jd 
kat. št. 517. 

Brodar, S., 1938: Das Palaclithikum in Jugoslawien. Quartiir, 1, 140-172, 
Berlin. 

Brodar, S., 1950: Prerez paleolitika na slovenskih tleh. Arh. vestnik, 1, 5-11, 
Ljubljana. 

Brodar, S., 1953: Ajdovska jama. Razprave SAZU, razr. 1, 3, 7--44, Ljubljana. 
Brodar, 1961: Najdbe kostnih ostankov ledenodobnega človeka na slovenskih 

tleh. Arh. vestnik, 11-12 (1960-1961), 5-14, Ljubljana. 
B u k o v e c , M., 1929: Weites Loch pri Koblarjih. Zapisnik terenskega ogleda 

z dne 20. 5. 1929 v arhivu DZRJS pod kat. št. 94. 
č. L., 1940: Uspešna raziskovanja v jami Višnjevci. Jutro, št. 231 (3. 10. 1940), 

3, Ljubljana. 
De s c hm ann, K., 1958: Verzeichniss der Museal-Geschenke und sonstige 

Erwerbungen. Zweites Jahresheft des Vereines des krainischen Landes-Museum, 
Laibach. 

De s c hm ann, K., 1888: Fiihrer durch das Krainische Landes.:.Museum Ru
dolfinum in Laibach, Laibach. 

De s c hm ann , K. - Hoc h ste t ter, F., 1879: Prahistorische Ansiedlungen 
und Begrabnissstatten in Krain. Denkschr. k. Akad. Wissensch. 42, 1-54, Wien. 

Dimitrij evi c, S., 1961: Problem neolita i eneolita u sjeverozapadnoj Ju
goslaviji. Opuscula archaeologica, 5, 5-85, Zagreb. 

Gabrovec, S., 1956: Najstarejša zgodovina Dolenjske, Novo mesto. 
Gabrovec, S., 1960: Mesto Kranja v prazgodovini slovenskega ozemlja. Spo

minski zb. 900 let Kranja, 11-30, Kranj. 
Gabrovec, S., 1966:Ciganska jama pri željnah. Varstvo spomenikov, 10, 1965, 

191 (konservatorska poročila), Ljubljana. 
Gam s, I., 1959: H geomorfologiji kraškega polja Globodola in okolice. Acta 

carrologica, 2, 29-65, Ljubljana. 
Graf, E., 1882: Die Grottenwelt von Gottschee. Mitt. Section fiir Hohlenkunde 

des Os:terr. Touristen-Club, 1, 1-10, Wien. 
Gra t z y, O., 1897: Die Hohlen und Grotten in Krain. Mitt. Musealvereins fur 

Krain, 10, 133-174, Laibach. 
Ka 11 a y, J., 1956: Fragment neolitske mandibule iz Mačkove spilje kot Gr

danca u Hrvatskoj. Biol. glas,nik, 8, 1955, 33-35, Zagreb. 
K or oš ec, .T., 1953: Kulturne ostaline v Ajdovski jami pri Nemški vasi. Raz

prave SAZU, razr. 1, 3, 45-87, Ljubljana. 
K or oš ec, J., 1958: Eine neue Kulturgruppe des $aten Neolithikums in 

Nordwestjugoslawien. Acta Arch. Acad. Se. Hung., 9, 83-93, Budapest. 
K or oš ec, J., 1964: Kulturne ostaline na kolišču ob Resnikovem prekopu od

krite v letu 1962. Poročilo o raziskovanju neolita in eneolita v Sloveniji, 1, 25--46. 
Ljubljana. 

Korošec, P.- Uršič, M., 1965: Neolitske in eneolitske ostaline iz okolice 
Krškega. Poročilo o raziskovanju neolita in eneolita v Sloveniji, 2, 55-71, Ljubljana. 

' Le b en, F., 1963: Materialna kultura in izsledki arheoloških izkopavanj v Kev-
dercu in Lubniški jami. Acta carsologica, 3, 215-251, Ljubljana. 

Leben, F., 1968: Stratigrafija in časovna uvrstitev jamskih najdb na Tržaškem 
Krasu. Arh. vestnik, 18, 1967, 43-86, Ljubljana. 

Leben, F., 1969: Značilnosti in pomen nekaterih arheoloških jamskih najdišč 
na področju jugovzhodnih Alp. Adriatica praehistorica et antiqua, 1, Zbornik radova 
posvečen Grgi Novaku, Zagreb (v tisku). 

Ložar, R., 1939: Staroslovansko in srednjeveško lončarstvo v Sloveniji. Glas
nik Muz. društva Slov., 20, 18{}-255, Ljubljana. 

Naše jame, 11 (1969), 1970 



----
36 Leben Franc 

L o ž a r , R., Razvoj in problemi slovenske arheološke vede. Zbornik umetn. zg., 
17, 107-148, Ljubljana. 

Ložar, R., 1941 a: študije o ljubljanski keramiki. Glasnik Muz. društva Slov., 
22, 1-35, Ljubljana. 

Maier, R. A., 1961: Roter Steinschmuck des nordwestalpinen A.neolithikums. 
Germania, 39, 8-11, Berlin-Frankfurt. 

Mant ua ni, J., 1925: Prazgodovinska gomila na Kočevskem. Glasnik Muz. 
društva Slo,v., 4-6, A, 9-16, Ljubljana. 

Moser, K., 1897: Bericht uber die Ausgrabungen in der Hohle »Zirca jama«, 
recte »Zirkovec«, deutsch: Maishohle, dann uber die Funde aus dem Fuchsloche und 
und dem Weiten Loche nachst Koflern bei Gottschee. Mitth. Zentral-Kommision, 23, 
7-11, Wien. 

Mo ser , K., 1899: Der Karst und seine Hohlen, Triest. 
Mušič, D., 1939: Pomen novega muzeja v Krškem. Jutro, št. 225, 27. 9. 1939, 

5-6, Ljubljana. 
n. n., 1938: Ajdovska jama pri Krškem; uspešna izkopavanja pod vodstvom dr, 

Rajka Ložarja. Slovenec, št. 160, 15. 7. 1938, 3, Ljubljana. 
No va k, D., 1950: Koprivnica, Mala vra tnica, Jama v kleti. Proteus, 13, 1950/51, 

20-26, Ljubljana. 
No va k, D., 1956: željnske jame. Proteus, 19, 1956/57, 79-82, Ljubljana. 
Pečni k, J., fasdkli: Novo mesto, Višnja gora in Lož, Radeče in Zagorje. 

Državni arhiv Slovenije, Ljubljana. 
Pečni k, J., 1904: Prazgodovinska najdišča na Kranjskem. Izvestja Muz._ dru

štva Kranjsko, 14, 27-45, 125-143, Ljubljana. 
Rutar, S., 1899: Rimska cesta >>Aquileia Siscia<<. Izvestja Muz. društva 

Kranjsko, 9, 41-50, Ljubljana. 
Schmid, W., 1943: Die Fortschritte der vorgeschichtlichen Forschung in 

Sudsteiermark zwischen den beiden Weltkriegen. Zeitschrift Hist. Vereins Steier
mark, 36, 134-169, Graz. 

šerko, A., 1939: Toplica v jami. Geogr. vestnik, 15, 129-130, Ljubljana. 
Uršič, M., 1969: Ajdovska jama pri Nemški vasi. Varstvo spomenikov, 12, 

1967, 81 (konservatorska poročila), Ljubljana. 
V o 1 čič, J., 1887: Zgodovina šmarješke fare na Dolenjskem, Novo mesto. 

(Uredništvo prejelo 20. 6. 1969) 

Naše jame. 11 (1009), 1970 



~-

f 
1 

1 

i 

~:: 

Tab. 1 (1-19). Izbira keramičnih najdb iz Kartuševe jame {po J. Korošcu) 
Keramikauswahl aus der Hohle Kartuševa jama (nach J. Korošec) 
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Tab. 2 (1-18). Najdbe iz Kartuševe jame (po J. Korošcu) 
Die Funde aus der Hohle Kartuševa jama (nach J. Korošec) 

fiiJ1 JP 

"II. Uršič) Tab. 3 (1-24). Izbira najdb iz Jermanove jame (po P. Korošec m •. 
Einige Funde aus der Hohle Jermanova jama (nach P. Korošec und M. Uršič) 
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Tab. 2 (1-18). Najdbe iz Kartuševe jame (po J. Korošcu) 
Die Funde aus der Hohle Kartuševa jama (nach J. Korošec) 
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Tab. 3 (1-24). Izbira najdb iz Jermanove jame (po P. Korošec in M. Uršič) 
Einige Funde aus der Hohle Jermanova jama (nach P. Korošec und M. Uršič) 
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Tab. 4. 1-3 Krška jama, 4 Levakova jama, 5-8 Judovska hiša, 9-12 Ajdovska jama 
pod Klevevžem, 13-20 Veliki zjod, 21-24 Polična jama 
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DVANAJST LET RAZISKOVALNEGA DELA 
JAMARSKEGA KLUBA RIBNICA 

FRANC ŠKRABEC, JAMARSKI KLUB RIBNICA, RIBNICA 

Škrabec Franc. Dvanajst let raziskovalnega dela jamarskega kluba Ribnica. 
Haše jame, 11 (1969), 41-43, 1970. 

Podajamo oris aktivnosti jamarjev iz Ribnice in Kočevja pred letom 1957 in 
v obdobju 1957-1969. Aktivnosti so prikazane po kronološkem redu. Največji uspehi 
so odkritje brezna Tobakova hruška (105m), izgradnja l. jamarskega doma v Jugo
slaviji in ureditev turistične Francetove jame. 

Škrabec Franc. Twelf years of the Exploration Activity of the Cave Club Rib
nica. Naše jame, 11 (1969), 41-43, 1970. 

The description of speleological activity in Ribnica and Kočevje before the 1957 
and between 1957-1969 is done. The activities follow the chronological order. Explo
ring the abyss Tobakova hruška (105m), the bullding of first speleological chalet in 
Yugoslavia, and turistic arrangement of the Cave Francetova jama are the greatest 
successes. 

Jamarsko raziskovall.no de1o se je pričelo na Ribniškem !krasu kmalu po 
ustam.orvitV1i DZRJS leta 1910. Sprva so posamezn~ki raziskovali priložnOIStno, 
z nasrtopom Ribničana dr. J. Ru s a, J. češ ar ka in takratnih člarrwv ja
marskega društva iz Ljubljane pa je postalo jamarsko delo bolj smotrno. Naj
ixllj prizadevni razislkovalec ti!stih časov je bil prof. P. K una ver, ki je 
nedavno tega s~avil 80. obletnico, m bil izvoljen za častnega č1ana našega 
kluba drn.e 7. IV. 1969. Ti pionirji so odkrili bajeslovno im. dolg;o nepremagljivo 
Ziglovico ter še vrsto jam na Veliki Gori. Poudarjamo, da so btili takrat naši 
kraji speleo1oško najbolj zanLmivi, ker je bil klasični kras v tuji državi. 

Jamarska misel je biJa živa med našimi prebivalci med 1prvo in drugo 
svetovno vojno, pa tudri po njej. Vedno se je našel kdo, ki je vzbujal zanimanje 
za jame rpri mLadini in jih navduševal za jamarske podvige. Eden takih lju
biteljev podzemlja to,v. J. Tr 0' št je z osebnim zgledom in s posebnim zani
manjem za blaginjo Ribniške doline mnogo prispeval, da se jame niso poza
bile. V:se tarkrat znane jame je opisal in na zemljevidih označil njihove lege. 
žal so se ti dragoceni podatki porazgubili in bi bilo želeti, da bi jih zbraE 
v klwbski arhiv, kolikor je še mogoče. 

Med dru.go' svetovno vojno so jame kot pribežališča in na:rawna zaklonišča 
marsikomu rešile življenje pred okupatorjevimi napadi. Posledice bivanja pa 
so vseeno vidne v dokajšnjem upostošenju kapniškega bogastva. 

Po drugi SIVetovni vojni je jamarska dejavnost nekaj časa živ,otarila, do
kler ni bila na pobudo tov. Tr oš ta leta 1957 ustanovljena jamarska sekcija, 
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ki je kaj kmalu prerasla v samostojno podružnico iln nazadnje v klub s samo
stojno sekcijo v Kočevju, ustam.ovljeno 6. 10. 1·967. 

Klubska dejavno•st je bila dokaj pisana. Najprej snno• začeli temelj,ito• raz
iskavati že znane jame Žiglovico, Tentero, Kapljivo jamo, Fricevo jamo, Bršlin
ko, Mivčjo jamo, Pasico, Tobakovo hruško, Labodjo jamo in še mnogo manjših 
jam na pobočju MaJ.e Go['e. Raziskova•li smo tudi v Velri.ki Gori in tam ob 
pa.rtizansiki proslavi v J elenorvem žlebu demonstrirali spiUSit v zgodorv:insku· brez
no, znano iz narodnoosvobodilne borbe. Najbolj porrnembill!o je bilo odk..riltje 
Tobatlwve hruške, ki je do nedavnega bila s svojimi 105m najgloblje brerzn.o 
na Dolenjskem. Do ileta 1969 smo tako regi.!striraJ.i na rihniškem IPOd!1očju okoli 
70 jam in brezen. 

Do•k1ler rri bila ustam.o\"'ljena sekcija v Kočevju, so bili v klubu tudi k1očevski 
jamarji. Njiliorva vestnost in pil'!i:zadevnost se je !kazala v razisk!O'valn:i.h uspehih 
in podvi:gih. Po takih rez:ultatih so nas skoraj prehiteli. V R1bnici pa smo se 
pretežno ukvarjali z jamarskim turizmom, ker je bila to najboljša možnost, da 
pridemo do prepotrebnega denarja. O našem skupnem delu pričajo mn.ogi 
člantki v dneV\Ilem čaoorpisjru, rotografij e •]n foto teka ter knjige vtisov v Jamar
skem domru. 

Podajamo 1{rono·loški pregled dejavnosti kluba od leta 1957 do 196o9. 
1957: ustanovitev jamarske sekcije Ribnica. 
1958: sekcija se je osamosvojila, pridobila raziskovalne izkušnje in začela 

redno delati. 
1959: sekcija preraste v podružnico, ki še vedno tesno sodeluje z ljubljan

skimi jamaTji. 

Sl. l. Pri gradnji jamskega doma je 
treba prijeti za vsako delo 

Fig. l. Every work must be done, when 
the speleological house is bullt 

Naše jame, 11 (1>969), 19·70 

Sl. 2. Merjenje Kapljive jame 
Fig. 2. Surveying of Kapljiva jama 
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1960: člani podružnice so si zadali nalogo, da bodo zgradili jamarski dom 
pri turlistični Francetnvi jami, ki oo jo takrat uredili s prostovoljnim delQm. 
Temeljni kamen za dom :smo posta~vliui že 5 . . junija 1960. 

1961 in 1962: med 2. in 9. sept. ob TI. ribniškem festivalu smo Jamarski 
dom odprli. 

1963: prešli smo ponovno k raziskovanju. Odkrili smo Tobakovo hruško. 
1964: urejali smo okolico Jamarskega doma, načrtovali spojitev France

teve in Ka~pljive jame in predlagali izvedbo jamanske tran:svemaJ.e. V tem Letu 
so bile u~ot01Vljene kraje in prodaje človešklih r1bic na Kočevskem, kar smo 
odločno obsodili. 

1965 : jamarji iz Kočevja (pretežno člani kolektiva >>Elektro«) so se vklju
čili v naš k1ub. V marcu nas je nepričakovano zaJpustil marljiiVIi gospodar kluba 
in zelo uspešni organilzator F. V li d mar st. Nastalo vrzel v našrl.h vrstah še 
do danes ni;smo docela zapoLnili. 

1966: v decembru je Ribniško dolino in Kočevsko kotlino prizadejala ve
li:ka p01plava. Po njej smo zasta!Vili naše moči v raZJislk!ovanje Tente•re iJn pono
rov pri Goriči va:si in Dolenji vasi, da bi morda ugotovili, kakšne so' možnosti 
boljšega .odtoka poplavne .v<ode. 

1967: jamarji iz Kočevja pod vodstvom I. Mramor j a- Vanča, so začeli 
samostojno razd:silmva:ti v okviru sekcije, ustanovljene 6. 10. 1969. V Riibnici 
pa smo z združenimi močmi napeljali elek:tri:lm do Jamarskega doma in osvetlili 
tudi Fran.cetorvo ja:mo•. PI"o·ti koncu leta .srno zastawli temelje za večjo klet, 
drval'nioo in shrambo za m'odje. 

1968: jamarski turizem je zasegel večino članov, tako da jih je premalo 
za razd:skovalno delo. Vključili smo več mlajših članov, ki s:o pokazali dosti 
uspehov. SodeloiVanje z. narodno obrambo se je okrepilo. S sodeLovanjem ob
činske s1kupščme Riibinica :smo sporazumno rešilrl. problem lastništva zemljišča 
oknog Jamarskega, dama. 

1969 : organizirali smo 3. zbor slovenskih jamarjev in raziskovalcev krasa 
v Ribnici in Kočevju (15. in 16. 6. 1969), uredili fotorazstavo v Ribnici (9.-15. 
6.) in v Kočevju (18.-25. 6.). 

N a:kaz.ani s:ezm.am pove, da je v zahodnem delu Dolenj.ske j amarstvor polno 
zaživelo. Želimo pa več sodelovanja i:n razumevanja pri turističnih oPganiza
cijah, pa tudi pri mladini, ki jer je med nami še vedno prem.aJo. 

Disknsija 

D. No va k: Katero ime je pravimo Škortenska ali Crnopo-toš:kc. jama.? 
I. M r am or : Z im€1!1i je sploh križ. Hočev arji so i:meli ·:svoja rumena, 

prarvih domačrl.nov pa lllli. Mislim, da je bolj pravimo Cmorpoto~ka jama. 

(Uredništvo prejelo 20. 10. 1968) 
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SPELEOLOšKA ODKRITJA NA KOčEVSKEM POLJU 
ANDREJ KRANJC, JAMARSKI KLUB PD >>ZELEZNIČAR«, LJUBLJANA 

Kranjc Andrej. Speleološka odkritja na Kočevskem polju. Naše jame, 11 (1969), 
45-50, 1970, cit. lit. 7. 

Clanek obravnava deset kraških objektov, ki so bili raziskani v zadnjem času 
na Kočevskem polju. Dva podrobneje opisuje ·in na podlagi primerjave med legami 
jam avtor sklepa, da sta najniže ležeči jami pripadali nekdanjemu odtočnemu sistemu 
s polja. 

Kranjc Andrej. Speleological discoveries in the Polje of Kočevje. Naše jame, 
11 (1969), 45-50, 1970, Lit. 7. 

The SW part of the po·lje of Kočevje (S Slovenia), where then karstic objects 
were explored in last years, is, treated. Two among them are described in detail; on 
the ground of comparing the position of the caves and niveaus of the polje the 
author concludes, that the two lowest caves belong to past runoff system of polje 
of Kočevje. 

Koče1V1sko polje se konča na jugu pri Mozlju, od tam se nadaljuje v dinar-· 
&ki :smeri pmtd. KoLpi Rajndolsko podolje. V tem delu zaključujeta polje GIZi

roma omejujeta pričetek podoJja dva manjša gorska hrbta, Š]bje (632 m) na 
vzhodni in Škorten (754 m) na zahodni strani. V zadnjih nekaj letih je Jamar
ska sekcija PD Železničar iz. Ljubljane obdobno raziskovala Škorten, prispev~k 
podaja rezultate tega dela. 

Školl'ten je gruda jurskega apnenca (I. Sim on i. č, 1939, 11), ki so ga 
tektonske sile odtrgale od masiva Kočevske Velike gore ter potisnile prek 
karbonatne podlage Koče'Vskega polja proti vzhodu. Vzhodni orziroma severo
vzhodni breg hriba je tektonski, reber se enakomerno in strmo dviga nad 
poljem; proti severozahodu in jugovzhodu je Škorten povezan s sosednjimi 
hribi, na zahodni strani pa po1teka v dinarski smeri suha doLina: (Č. N a g od e , 
1~31, 48-49). 

Do sedaj je v Š!kortenu znanih 6 jam in 4 brezna, prva jama je bila od
krita in registrirana leta 1964. Skupna dolžina vseh jam je okoli 600 m (sl. 1). 

Brezna (kat. št. 3301, 3302, 3305, 3306) na vzhodni strani Škortena niso 
kaka pooebna z.anlimivo&t, ker so pretežno ko:wzijskega nastanka oib razpokah 
in globoka med 8-16 m. Potrjujejo le prepričanje o močni zakraselosti obrav
navanega :podmčja. Zanimivejše je le Brezno :pod Škortenom (kat. št. 3306), 
ki se odpd:ra v vzmožju hriba, na nadmorski višini 470 m, že v dnu Kočevskega 
polja. V tem ju~em del,u polja je vrezana struga Rinže (po• njej teče voda le 
izjemoma ob zelo vd:Siokem •stanju in poplavah) tik pod nadmorsko, viffino 455 m, 
gladina visoke vode pa doseže nivo 460 m. Ker je brezno gl:oboko 12 m, je 
njegovo dno verjetno zalito oib visoki vodi. 'Do domnevo podpirata tudi bla,to 
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SESTAVIL: A. KRANJC 

Sl. 1. Morfološka skica SW dela polja in situacija kraških objektov. 1 - struga Rinže, 
2 - recentna poglobitev polja (pod 460 m n. m.), 3 - dno polja (460-480 m n. m.), 

4 - obod polja (nad 480 m n. m.), 5 - jama (s kat. št.), 6 - brezno (s kat. št.) 

Fig.l. Morphological plan of SW part of the polje and the situation of karstic objects. 
1 - bed of river Rinža, 2 - recent deepening of the polje (under 460 m a. s. l.), 
3 - niveau (460-480 m a. s. l.), 4- border of the polje (above 480 m a. s. l.), 5 - ca ve 

(with cad. no.), 6 - abyss (with cad. no.) 
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in ilovica, ki ju najdemo v dnu brezna, ter plitva suha stPuga, kil. je vrezana 
od glavne Rinžine struge ter poteka proti ju&n, tik mimo vhoda v brezno. 

Izmed šestih jam jih je pet v· severni rebri Škortena. Jame pod bunkerjem 
ne narmeravam podmbneje opisovati, saj je to majhen, 10m dolg objekt -
lisičina (kat. št. 3304). 

Najpomembnejše so tele štiri jame: Bremčeva (kat. št. 3270), Lobašgrote 
(kat. št. 2882), Črnopotoška ~kat. št. 2741) ter Mali Škorten (kat. št. 3153). Vse 
ležijo v enem paisu, od vznožja proti vrhu Škortena, tako rekoč druga :nard 
drugo (sl. 2). Spodnji dve, Bremčeva jama in Lobašgrote, sta na koncu plitve 
in slabo opa.z:ne fosilne suhe struge, ki ju povezuje z najbolj južnim koncem 
recentne poglobitve Rinže v dno polja (pod 460 m nadm. viš.); to vsiljuje do
mnevo, da sta v genetski zvezi z nekdanjim vodnim tOikom v dnu polja. To 
potrjuje tudi dejstvo, da se pri vhodu v Lobašgrote omenjena suha struga 
zaključi z okoh 10m visolko skalno steno, vendar ;pa zaradi prenhklih bregov 
te oblike me moremo imenovati .slepa dolina. Drugi dve jami, Črm:QIPO:tošika in 
Mali Škorten, sta previsoko v pobočju Škortena, da bi njuno lego primerjali 
z ob1ikami v dnu Kočevskega polja. 

Najniže leži Bremčeva jama (sl. 3) z vhodom v nadmorski Vlišini 482 m, 
njena najgloblja točka pa doseže koto 461 m - torej dno Kočevskega polja. 
Jarmo .sestavlja okoli 60 m dolg in razmeroma velik (širok 5-10 m ter visolk 
2-7m) rov podomega značaja, k·i se na koncu :razširili v dvorano (25 X 15m) 
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Seslavii: A.Kranjc: 

Sl. 2. Skica višinskih odnosov med jamami v škortenu 
Fig. 2. Sketch of altitude relationS( among the caves in škorten Mountain 
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Sl. 3. Načrt Bremčeve jame. 1 - jurski apnenec, 2 - prod, 3 - pesek in glina, 4 - siga, 5 - podorni bloki in kamenje, 6 - stoječa 
voda, 7 - brezno, 8 - prelom, 9 - rob vrtače 10 - izohipse (na 1 meter) 

Fig. 3. Plan of Bremčeva Cave. 1 Jurassic limestone, 2 - gravel, 3 - sand and clay, 4 - concretions, 5 - collapsed material, 
6 - stagnant water, 7 - 8 - rupture, 9 - border of the doline, 10 - isohypse (in 1 meter distance) 
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ter nekaj stranskih rovov. Vhod je skozi brezno vzdolž razpoke na robu :plitve 
vrtače. 

Ker jame nikoli več ne doseže vodni tok in ker jo podmni mateilial po~ 
nekod že začenja zapolnjervati, v stranskih rorvih pa se nabira siga, lahko jamo 
primerjamo z določenimi deli Postojnskega jamskega sistema, za katere je 
G01spodarič ugotovil, da so rv tre·tji raZJpadni fazi. (R. G o sp od a ri č , 1968, 
16). Ujemanje rv naštetih podrohn01stih navaja k sklepu, da je tudi ta objekt 
v tretji razpadni fazi razrvoja jame. Iz drobne morfologije ni mogoče ugotorviti, 
kakšno hidrografsko rvlogo je imela jama v zvezi s Kočevskim poljem. V dvo
rani je kup nevezanega drobnega materiala (40 Ofo gline), drugo pa so drobci 
sige, železovi ooliti, zrna kremena in kalcita. Izvor tega sedimenta še ni po
jasnjen, oblika nanosa in količina gline pa kažeta na usedanje iz počasne in 
kalne vode. Izpod tega nanosa se v koncu jame pokaže prod s peskom; ker pa 
obseg in količina ter natančna lega še niso ugotovljene, lahko zaenkrat le 
domnevamo, da je nek01č skozi jamo tekel raZJmeroma močan VIOdTl'i tok. Danes 
pa voda nikoli ne preplavi niti najnižjih de1ov te jame. 

Lobašgrote leži v nadmorski višini 510 m, kjer se končuje struga, ki jo 
povezuje s poljem. Vhod je pod navpično steno, ki je pomaknjena nekaj deset 
metrov v pobočje. Manjši 11ov v steni nad jamo in podmni material pred vh~ 
dom kažejo na rušenje stropa rnad jamo. Dno iz žive skale pod vhodom priča, 
da je jama le ena izmed etaž nekdanjega sistema. Tudi ta jama je 80 m dolg 
rov (širina 7-15 m, višina 5-13 m) z manjšimi odcepi. 

Proti notranjosti jama precej strmo pada in doseže z najnižjo točko koto 
487 m nadmorske višine. Tudi ta jarna je v tretji razpadni fazi, ker je dno pre
krita z materialom, nanesenim s površja, ter s podorn.im kamenjem. Ti podatki 
ne zadostujejo, da bi rek,onstruirali ne.@danjo hidmloško vlogo jame. 

Drugi dve jami, Črnopotoška ter Mali Škorten, sta obravnavanima dvema 
močno podobni. Vhod v Črnopotoško je, podobno kot v Bremčevo, :sekundarno 
brezno, ki se nadaljuje z okoli 100m dolgim rovom. Tega so podori tako de
formirali (v srednjem delu se od stropa odlepljajo ceH b1oki oziroma deli 
skladov), da se ponekod komaj še zrinemo med podornim skalovjem in stro
pom, v drugem delu pa je tudi zasigovanje še precej močno. Mali Škorten je 
vrečasta, 50 m dolga jama, brez enot,nega mva, v tretji ra:zJpadni fazi. Vhod 
se odpira v manjši uravnavi v višilni 650 :m :nadmorske višine, 55 m više v bregu 
kot vhod v Črnopotošiko jamo. Obe jami sta nad zatokom, ki gai dela: dno polja 
v vznožju Škortena in kjer je nižji prehod (580 m) pmti podolju na zahodni 
strani Ško,rtena. V nobeni izmed omenjenih jam nismo opazili fluvialnih se
dimentov. 

Polšnica pri Lobašu (nadm. višina 540 m) je okoli 30m dolg rov ob raz
poki v prelomni coni ob vznožju Škortena. To je drugačen tip jame, kot smo 
jih z,goraj obravnavali. 

Ob upoštevanju podatkorv, dobljenih iz Bremčeve jame, ter dognanjih o 
raz.vroju Kočevskega polja sklepamo, da je ta jama del nekdanjega podzemsk~ 
ga odtočnega sistema s Kočevskega polja, in sicer tiste faze, ki je d.ZJoblikovala 
nivo 480-500 m. Voda je pričela izginjati pod zemljo, ko je zapustila dol,o
mitno podlago v prelomni coni ob vznožju Škortena ter si iskala pot vzporedno 
z na:klonom plasti v jurskih apnencih (I. Sim onič, 1939, 11). Lahko pa je 
sko2'li jamo odtekal eden ali več potokov, ki pritekajo po paleotZojski podlagi 
s Šibja (632 m), danes pa ponilkajo ob prestapu na karbonatne kamenine v 
vzhodnem delu polja. Kolikor pa so segale neprepustne kamenine dlje proti za-
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hodu ali pa je bil ta del polja prekrit z neprepustnimi na:pla:vinarrni, obstaja 
možnost, da oo tekli potoki po površju do podnožja Šik10rtena in šele tod izgi
njali v prekopane apnence. Velika količina železovih oo.1itov v 'sedimentu 
Bremčeve jame navaja na domnevo, da ta sediment izvira iz Šibja. Tam so 
namreč raz,galjene in že močno denudirane ter odnesene ra:belj·ske plasti, iz 
katerih lahko izhajajo ooliti (A. Ramovš, 1953, 98-100; C. Germovšek, 
1962, 91). Bremčevo jamo lah~o vzporejarno z drugimi jama:mi o1ziroma njiho
vimi zgornjimi etažami v uravnavi 460-480 m, kot so Željnske jame, jame 
v Koflu pri Mahovniku ter še nekaj manj znanih jam (A. Kranjc, 1969, 
98-99). 

Analogno lahko trdimo, da je Lobašgrote nekdanja požiralna jama še 
starejše, višje faze v razrvoju Kočevskega polja, delo istih voda, ki so napravile 
tudi obsežne uravna ve v višini okoli 510 m nadmorske višine (A. Me 1 i k, 
195>9, 456). 

Opisane raziskave poskušajo prispevati k boljšemu poznavanju južnega, 
odtočnega dela Kočevskega polja, o !katerem vemo še prav malo. 

Literatura 

Germ o v še k, C., 1962: O mlajšepaleozojskih in sosednjih mezozojskih skladih 
južno od Kočevja. Geologija, 7, 85-100, Ljubljana. 

Go sp odar ič, R., 1968: Podrti kapniki v Postojnski jami. Naše jame, 9/1967, 
15--31, Ljubljana. 

Kranj c, A., 1969: O delu in problemih nekega kluba. Naše jame, 10/1968, 
93-100, Ljubljana. 

Me 1 i k, A., 1959: Posavska Slovenija. 1-595, Ljubljana. 
Nagode, C., 1931: :Etude geologique et geographique rela ti ve au reseau ferro

viaire projete en Yougoslavie Occidentale. Rev. Geogr. Phys. Geol. dyn., 4/1, 1-130, 
Paris. 

R a m o v š , A., 1953: O stratigrafskih in tektonskih razmerah v Borovniški dolini 
in njeni okolici. Geologija, 1, 90-110, Ljubljana. 

Sim onič, I., 1939: Geografski pregled kočevskega jezikovno mešanega ozemlja. 
Kočevski zbornik, 9-20, Ljubljana. 

Uredništvo sprejelo 10. l. 1970 

Naše jame, 11 (1969). 1970 



UDK 551:44(497.12 Crnomelj) 

REZULTATI JAMARSKIH RAZISKAV 
V BELI KRAJINI 

STANKO KLEPEC, JAMARSKI KLUB CRNOMELJ IN NOVO MESTO, ČRNOMELJ 

Klepec Stanko. Rezultati jamarskih raziskav v Beli krajini. Naše jame, 11 (1969), 
51-56, 1970, cit. lit. 4. 

Avtor govori o raziskovanju jam v Beli krajini pred letom 1965 in po tem ob
dobju, ko deluje v Crnomlju jamarski klub. V katastru belokranjskih speleo1oških 
objektov imajo zbrane podatke o 161 jamah ter breznih in o 45 morfoloških ter 
hidroloških pojavih. 

Klepec Stanko. The Results of the Cave Exploring in Bela krajina. Naše jame, 
11 (1969), 51-56, 1970, Lit. 4. 

The author speaks about the cave exploring in Bela krajina (Slovenija) before 
1965 and after this year, when the Speleological Club in Crnomelj was founded. In 
the cataster of s.peleological objects in Bela krajina the data of 161 caves and abysses 
and 45 morphological and hydrological phenomena are gathered. 

Jugovzhodni del Slovenije med Kolpo in slemenom Gorjancev ter Kočev
skim Rogom imenujemo Be1o krajino. Področje, ki ga bomo pos:kušali speleo
loško opisati, je mor:fološko zelo raz;gibano. Za obravnavamo temo bomo raz
delili Belo krajino v štiri enote. 

Južno pogorje Go·rjancev. Sleme Gorjancev z najvišjim 'Drd:inovim vrhom 
(1181 m) je naravna meja med novomešlti:m in metliškrim območjem. Pobočje 
Gorjancev je tostran močno razbrazdano s številnimi dolinami in vmesnimi 
vzpetinami. Po geološki karti občine Metlika sestavljajo ozemlje vzhodno od 
Jugorja do Bojanje vasi - BoižCJJkovo triasni a~pnenci, v okolicri. Drašič pa je 
kredni fliš. Tria:sni dolomit pa zasledimo v ozkem •pa:su od Suhorja prek Lokvice 
do MetUke. 

Belokranjska kortlina. Ozemlje leži v nadmorski višini 145 do 370m. Pri
števamo ga k nižinskemu krasu. Osrednji del med Semičem in Vllnioo gradijo 
kredni apnenci, med Gradcem in Gribljami ter ob izvirih Lahinje in Dobličice 
pa so pliocenski klasiČini ,sedimenti. 

Poljansko' gričevje z obnabjem Kočevskega Roga. To ozemlje na nadmorski 
višini od 300 do 864 m sestavljajo večinoma ikredni apnenci, ob ·višjih vrhovih 
pa dolomit. Naravno nadaljevanje gričevja je abnobje Roga (1048 m). Tudi tu 
so kredni apnencri, razen v Črmošniški dolini, kjer je dolQmit. 

Poljanska dolina, je najzahodnejši del Bele krajine in leži med Poljanskimi 
griči in Graščico. Prevladuje do1omit, le v Graščici je neikaj apnenca. Ozemlje 
ima pomen ugreznjene doline. 
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Sl. l. MaHkovec pri Semiču, med Belokranjci najbolj znana jama, primerna za obisk 
šolske mladine. Foto: S. Klepec 

Fig. l. Malikovec near Semič, the best known cave among the people -of Bela 
Krajina, convenient for school excursions 

Speleološke raziskave pred letom 1965 

Po podatkih, kri. nam j·ih je uspelo zbrati v avhiv:u DZRJS in Inštituta SAZU 
ter iz rarzgovorov z domačini, podajamo mikaj važnejšlih podatkov o krasu 
v Beli krajlin:i. 

Nekaj z.e1o zanilmivih zapisov 10 »zdencih« in »prepadih« zasledhno v 
krajevnem il.eksikonu Drarvske banovine na str. 120 do 143. Med nadbolj mani!mi 
jamami ,go opisane Malikovca (kat. št. 2316), StJobe (kat. št. 1404), Hri!barska 
jama (kat. št. 1211). Te jame oo v okolici Semiča in Otovca in Belok:ranjcem 
najbolj znane. Iz istega okoliša .so na~veden~ nekateri izviri >>Zdenc:i«, npr. izvir 
pri Otorv.šlkem mos:tu in izvir pri Dolnji 1paki. Lekisikon navaja tudi 1izvire Okno 
pci. M. Nerajcu in ;pollllolre Ljubešnica, Gradnica in Cernica. 'I1i 01bjekti so po
vezani z izvi.r:om Lahinje, čeprav ta plitvi kras s siJstemOiffi tpodzemelj.skd.h voda 
še ni povsem ra~zti.skan. 

V okolici Vinice opazlimo zap!ilse o »džotu« ali »zjotu«, kar porrneni ljudski 
i:zraJZ za jame s šJ.wkim vh<ldom. Navedene so jame pri Lipi, ki srno jih v 
jeseni 1969 tudi raziskali. 

Dolga obdobja so ljudje govorili o vražah in čarovnicah, kli. baje pci.hajajo 
iz podzemlja. Ta vražjevernost pa je med Be1okranjci dOiffiala izlginila, ljudi 
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je začelo zanimati, kaj je v resnici v >>prepadih<<. Ob ohisku belokranjskih 
jamarjev v Vrtači pll"i Semiču pa. smo še slišali zan:iJmivo zgodbo '0' spuščanju 
plev v jamo Lebico, ki so nato prišle na :svetlo pri iz:viru Krupe. To .se je 
zgodilo leta 1935. 

M. Badjura je leta 1941 skiciral vhode v brezma Mlinško jamo (kat. št. 850), 
Pečenovko (kat. št. 851), ki so podzemeljsko povezani z i.ZJvir'om in potokom 
Obrhom v Metliki, kot so pokazale raziskave I. Gamsa in. čl:anov PD Železllličar. 
Badjura je delal še v okolici Radovice in Bojanje vasi. 

V letu 1954-1955 so raziskovali jamarji med Špeharji tin Nemško Lok10. 
Skupina jamarjev Inštituta SAZU v Postojni in PD Žele'l[ličarja je skupaj z 
angleškimi jamarji raz,iskovala vodno jamo Kobiljačo (kat. št. 1281), ki sodi 
še vedno med najdaljše jame v Beli krajini (ca. 350m). Jama je za1nimiva za
radi močno razvejanih rovov in ozkih sifonov, kli 'so jih angleški jama,rji nekaj 
preplavali. 

Leta 1960 so jamarji PDŽ raziskovali na KoZJicah in. Graščioi zahodno od 
Predgrada. Tu poznamo Veliki zjot (kat. št. 2286), kjer se 40 m globoko za
držuje sneg še pozno v poletje; razumljive so zato nizke temperature 1,5 do 
3,5° C v dnu tega brezna. 

Speleološke raziskave po letu 1965 

Jamarska sekcija ČrnomeLj je bila ustanovljena v zimi 1965 na pobudo 
Mirka Kramariča, upokojenca iz Črnomlja. Za uspešen začetek dela ·se imamo 
zahvaliti predvsem temu pobudniku in ne nazadnje tudi jama:rjem iz NOIVega 
mesta. 

V štiriletnem obdobju našega dela tSmo ~si nabrali mnogo izkušenj za raz
iskovanje pod zemljo; lmt amaterj'i brez zadostnega temetičnega zrnanja o kiraSIU 
pa se ne moremo k-osati z. drugimi iklubi, ki imajo na tem področju več stro
lmvnjakOIV. 

V ka:ta,stru kraških objekt,ov v Be1i kraj·ini imamo 206 Š1tevcilk. Kataster 
objektov je šte1 pred ustano:vitvijo sekcije 88 številk, kamor so bili šteti tudi 
izviri, bruha,lniki in požiralnilki. Po ureditvi .katastra, naših raziskavah in raz
delitvi objektov na A in B kategorijo imamo zdaj 161 speleoloških objektov 
A in 45 objektov B. V arhivu sekcije je še 20 zapisov o približni legi A in B 
jam in brezen, med neraziskanimi jamami pa so še Gola jama, ki je po presoji 
globoka okoli 100m, in brezno Babin hrib na Debelem vrhu. Po dosedanjih 
raziskavah lahko pričakujemo v področju Zapudja in Miklarjev še največ glo
bokih brezen. 

že od začetka raz:islwvanja s:mo ·s:e od1očili za sistematično delio na ozemlju, 
kjer smo :pričakovali največ možnosti za odkritje jame; tja bi lahko peljali 
slehernega 1jubitelja narave. To možnost smo iskali predvsem v Poljanski gori. 
Na njenih ohmn:kih je več teras v višini 400-450 m od Bistrice do Vrh gore. 
Pod njimi je več vodoravnih jalffi, ki so bile verjetno izviri podzemeljskih 
tokorv v času panonskega morja. Tako je nad vasjo Brezniik jaJma Brlog (kat. 
št. 1810), 800 m vstran in 100m više sta Veliki Brlog (kat. št. 2860) in Mali 
Br1og (kat. št. 2859), kti. sta oddalje!lli med seboj le 25m. Obe jami kažeta po
dobo nekdanjih bruhalrukov. Posebno poševni rov v Velikem Brlogu ima 
tipičen elipsasrti pro[il z erozijskimi stenami. 
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Sl. Malica pri kmečki domačiji v 
bližini Skoreče jame pri · Adleš.i

čih. Foto: S Klepec 

Fig. 2. Light meal at rural house 
in the vicinity of Skoreča jama 

near Adlešiči 

V niroju 450 do 864 :m 1irrnamo več brezen starejšega nastanka. Zjot pod 
Židov cem ~kat. št. 2792) in J esenovka (kat. št. 2866) sta izrazita primera pro
padanja nekdanje jame, saj je podotr že povsem ·zatrrpal nj.ih:we spodnje pr'O
store, 120m nižje v dahni Mrz:li doli pa zasledimo več i~wrav rs kraljšd:mi jama
mi (iz:vir Kočajničeve ikuče .in Pri Dregerju). 

Bod B>istrico (445 m) je mnogo obetajoče brezno Krakošelh (kat. št. 2673), 
kjer s:mo v gloibini 36m naleteli na oz'lm z gruščem z.atrparno špran}b•. V ·suš
nem obdobju Simo ·Oinikraj' špranje slišali močnJo šumenje. Domnevamo, da bomo 
tu dosegli podzemeljski tok zgoraj omenjenih izvirov · ali pa podzemeljski tork 
Dobličice, ki izvira 265m niž.je ob vznožju Polj311lJSke gore. 

Ob medkliuibsiki razriskovaJni akciji leta 1966 je skupina jamarjev raz.iskala 
8 jam an brezen okrog rptrostranega dola Rajec pod Kolečajem. Na vrhu slemena 
med Vušcem (617 m) .in Kolečajem (691.m) je močno zakrasel s1vet, kjer je 
brezno Kaš•črica (kat. št. 2852) s 116m doslej najgloblje brezno v Beli krajni 
K 1 epe c S. & P. Habič, 1967, 49). Sleme se prevesi v dol Rajec, ki ima 
nenavadne razsežnosti, saj meri 550 X 450 m. Na dnu je studenec Grohka s 
stalno vodo, katere gladina niha le za dober meter. Kaščica in Grobka sta hi
drološko porvez.ani. Ob pobočju Rajca je še več brezen, ki dajo slutiti na udarni 
nastanek omenjene globeJ.i. 

Nad vasjo Zapudje, ki leži na terasi 233m, zasledimo še več manjših iz
virlwv, ikri po nekaj metrih površin:srkega taka izginejo. V viši:ni 520 m nad vasjo 
je dokaj strmo zakrase1o pobočje .s številnimi vrtačami, med njimi je brezno 
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NjiVIina (kat šrt. 2857), kjer v globini 65 m naJletimo na potoček, ki je nanesel 
v jamo dmben •peseik. Okrog 700 m stran je v Juršakovi jami (ikat. št. 2853) 
tudi tekoča voda, ki v slapu teče iz razpoke v jezero. V :suši pa ta potoček 
presahne. Tudi tu s:mo naleteli .na pesek in rprod. Omenjena voda je verjetno 
poveza111.a z ilz:viri potoka Podturnšoica ;pri Brezniku. 

V pobočjih Poljansk·e go~e poznamo 25 jam in brezen. Največ Jih je prav 
ok:mg Grolbka, pa ·tudi južno od tod jih še pričakujemo·. 

BelokiranjSika koHina, najnižji del Bele krajine, je najbolj kraška v južnffill 
delu, kjer je največ vodoravnih jam s tekočo vodo·. Le v Bukovju .med Tri
bučami, Adlešič!i. .in Preloiko SllllO našli nekaj brezen; to. je tudi razumljivo, 
saj leži ta svet nad izmri Lahinje in '11(\d šteVIilnimi studenci ob Kolipi. Omeniti 
moramo Siko!'ečo jamo (kat. št. 1256) pri Velikih Selih, kjer je na d.nu 58 m 
globokega brez:na jezer~J>, kate~rega gladina niha za 2 metra, v jez.em pa teče 
voda v slapu po zasigani steni. 

V jeseni leta 1969 smo• ra~~slwvali sistem podzemelj.skih Vlada v porečju 
Lahinje n azahodnem delu Belokranjske kotline. Med Novo Lipo in Malim Ne
rajcem smo ugotovili razvodnico med dvema izviroma Lahinje. Izvir Stepanjec 
a zaledje v nižinskem krasu med Belčim vrhom in Novo Lipo, kjer je tudi več 
udomih vrtač s tekočo vodo (Starolipski breg, kat. št. 2099). Drugi večji izvir 
Okno (kat. št. B 252) poa ima zaledje pod osrednjo planoto Poljanske gore. Ob 
vznožju te gore je več bruha1nikov, npr. Suhornki breg, kat. št. 2097, Gradnica, 
kat. št. 2098. 

Na območju Metliškega krasa pri Božakovu smo raziskali sistem manjše 
ponikalnice Zdenice, kat. št. 2059, z 269m dolgo vodno jamo Vidovec. 

NajgLobLja brezna v BeLi kmjini 

l. 116m Kaščica 
2. 92 m Zjod 
3. 85 m Duga jama 
4. 80 m Brezno W od Kolečaja 
5. 65 m Njivina 
6. 65 m Veliki zjod 
7. 65 m Jesenovka 
8. 62 m Brlog 
9. 60 m Predelanka 

10. 60 m Nova prepadna 
11. 58 m Skoreča jama 
12. 51 m VeHki zjod 
13. 50 m Juršakova jama 

Zapudje 
Dolnje njive 
Gorica 

Zapudje 
Predgrad 
Dolnja Podgora 
Breznik 
Zapudje 
Ručetna vas 
Velika Sela 
Mavrlen 
Zapudje 

NajdaLjše jame v BeLi krajini 

l. 300m Kobiljača 
2. 269 m Vidovec 
3. 225 m Kaščica 
4. 170 m Gadina 
5. 150m Jelenja jama 
6. 102m Jama v kamnolomu 
7. 100m Zjod 

špeh arji 
Božakovo 
Zapudje 
CrnomeJj 
Pavičiči 

Sečnje selo 
Daljne njive 
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UDK 551.442(497.12) 

NOVE RAZISKAVE V žANKANI JAMI 
PRI RAšPORJU 

FRANCE šUšTERšiC, JAMARSKI KLUB LJUBLJANA-MATICA, LJUBLJANA 

šušteršič France, Nove raziskave v žankani jami pri Rašporju. Naše jame, 11 
(1969), 1970, cit. 57-66, 1970, cit. lit. 4. 

To je tehnično poročilo o raziskovanju žankane jame, kjer je bila ugotovljena 
gl( bina 361m, to je 89 m manj, kot so namerili predvojni italijanski speleologi. 
Raziskovanje je trajalo enkrat tri, drugič pa štiri dni v letu 1968 tn 1969, sodelovalo 
pa je 22 jamarjev iz Ljubljane. 

Šušteršič France, New explorations in the Abyss žankana Jama near Rašpor. 
Kaše jame, 11 (1969), 57-66, 1970, Lit. 4. 

The article is the technical report about the exploration of the Abyss žankana 
jama where the depth of 361 m was established, what is 89 m less than the prewar 
italian cavers had measured off. The explorations lasted three and four days in the 
years 1968 and 1969 with participitation of 22 cavers from Ljubljana. 

Uvod 

Ko so pred dobrimi desetimi leti postojnski kolegi ugotovild., da je Jazben, 
podobno ko't Habečkov brezen, plitvejši od 400 m, se je na čelu lestvice naj
globljih jugoslovanskih brezen pojavila Žankana jama (Zakajna jama, Abisso 
Bertarelld.) pri Rašporju (F. Hribar, 1959). Predvojne italijanske meritve 
govorijo o globini 450 m. Odprava, k!i je leta 1924 prva dosegla dno (Italijanski 
sifon, S, glej prilogo) se je tragično končala. Z vse Italije zbrana ekipa ni bila 
homogena, pa tudi organizacija ni bila najboljša. Tako je nenadna nevihta 
presenetila zbrano skupino šestih domačih delavcev in dveh Italijanov tik nad 
dvestometrskim breznom (D). Italijana sta se umaknila na naravni most, do
mačine pa prepustili usodi. Voda je odplavtla v prepad Karla in Blaža Božiča, 
ostali štirje pa so se popolnoma izčrpani le obdržali na polki, dokler ni po šestih 
urah voda upadla. Med tem je bila v jami 'konica, ki se je že vračala, ko je 
prišlo· telefonsko Qibvestilo o poplavi. Vs] so se pravočasno prebili do dvoranice 
pri (bivak) in srečno prestali nezgodo. Reševalna ekipa, ki je prispela iz Trsta, 
jih je pozneje nepoškodovane izvlekla iz jame. 

O odprcwi je izšlo več člankov v italijanskem časopisju, svetovni rekord, 
ki so ga dosegli pa je oomeval po vsem svetu. Pozneje so se do ItaJijanskega 
sifona spustile še najmanj tri odprave. Vendar pa ni nihče popravil pretirane 
globine, ki je opaina že pri površnem obisku, brez ponovnega merjenja. 

Po priključitvi Istre Jugoslaviji, se za to jamo nihče ni posebno zanimal. 
Še povsod navajano domače ime »Zakajna jama« se je pri preverjanju pri 
domačinih v Rašpo['ju in okoliških vaseh izkazaLo za napačno. Rrušporci ji pra-
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vijo prepll'ostor jama. V Trsteniku jo ,poznajo lmt Rašporsko jamo, ker je pač 
tik Rašporskih hiš. Pod :im.en.om žankana jalma jo pa poznajo očanci v Račji 
vasi. I•me je veTjetmo v zvezi z !izrarzoan »Žekno«, saj je v hližind. Račje vasi neka 
jama z imenom :Žakno (sl. 1). 

Priprave na Taziskavo 

Za alkoijo v :Žankano jamo 'Smo se 'odločili v zgodnjem 1poletju 1968, ko se 
je vrnila naša tričla~n~ska odprava s PoljSike. Naši člani so se tam na mednarod
nem jama:rSikerrn tab101rU dobro iJzkazali, saj SO se med drugim spustili V 770 m 
globolm J eskin1o Sniezno• v Tatrah, ter bili pri tem najmanj enakovredni do
mačinom, ki: ISO' J::ij,li tudi že v breznu Berger. Ker je vse kazalo, da ,ge za našo 
najg101bljo' jamo tudi v naJdalje nihče ne bo zmenil, se nam je pri tehničnem 
nivoju v .klubu taka odločitev naraV'Ilost vsiljevala. 

Takoj po1 odločitvi smo za1čeli zibimti ra:ZJpo1ožljivo literaturo o jami. Pred
vsem smo si pomagali z brošuro R. Bat te 1 ini j a (1926), kjer smo lahko 
razbrali vsaj nekaj podrobnosti. 

:že iz. načrta je razvidno, da b~ se da1a glavna vertikala premagati z Vlitl:om, 
medtem ko· bi prišle za poševni meander v poštev le lestvice. Ogledna ekskur-

Sl. l. Panorama Rašporja z označenim vhodom v jamo in ' njenim porečjem 
Fig. 1. Le panorama du Rašpor. L'entree du gouffre et son baSISin sant marques 
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Sl. 2. Vrh velikega brezna 
Fig. 2. L'entre du Grand puits 

59 

zija sredi poletja leta 1968 je potrdila, da za transport z vitlom n e ·bo težav. 
Treba je bilo preizkusiti le še vitel. V 1ta namen .smo 1raz:iskalii 210 m glohotko 
Lipiško brezno pri Sežani. Rezultati .poskusa so· bili ze1o zado'Voljivi, .saj se je 
posrečilo prodreti tudi v stranska breZIIla, kar so pred vojno večikrat zaman 
poskušali tržaški jamarji (sl. 2). 

Tako smo lahko pričeli pripravljati akcijo:. Pri tem ,smo· stalno imeli pred 
očmi nesrečo pri prvi raziskavi in stremeli, da bi bila jama obdelana v čim 
krajšem času. Predvideli smo pa zatočišče na Bivaku (H), če bi bila konica 
več dni odrezana od površja. Zaradi varnosti smo predvideli telefonsko zvezo 
vseh važnejših točk v jami z opazovalnico vremena pri vhodu. Ob raziskavi 
se je pokazalo, da smo v varnosti pretiravali. Pač pa je urnik raziskave zmedla 
jama sama, ki je bila mnogo manjša kot na načrtu in se je zato konica vrnila 
mnogo prezgodaj. Kljub temu smo akcijo uspešno izpeljali. 

Čas raziskave smo predvideli za prve dni oktobra, 1~0 neviihte že ;pojenjajo 
in je možen le rahel dež, 1ki ll1i netVaren. Vendar smo ·k,ončno od1očitev ipii'elo~ili 

na :sam dan začetka akcije. Za prtimer, da hi morali rukcijo preusmeriti, :smo 
priprav ili rezervno akcijo v Kačno jamo. 
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Potek prve akcije 

V Rašpor smo prispeli 3. X. 1·968. Takoj, ko smo si zago,tovili bazo pri 
Antonu Božiču, smo pričeli v jami vrh glavnega brezna montirati vitel. Pri 
tem so pomagali tudi domačini, ki so odstopili primerno drogovje za ogrodje. 
Opravili smo poskusno vožnjo in obenem napeljali telefon v Božičevo dvorano 
(sl. 3). 

Ob 7. uri naslednjega dne je vstopila v jamo tričlanska tehnična ekipa. Do 
vhoda v poševni meander je prispela po načrtu, tu pa so se pričeJe težave, saj 
italijanski načrt ni bil pravilen in je bi1o treba že pripravljene kose lestvic za 
posamezne stopnje menjavati ter prilagajati dejanskemu stanju. Vendar pa je 
bila tehnična ekipa ob 15. uri na Bivaku, kjer je počakala, da je prišla dvo
članska posadka bivaka. Ta je ii:mela nalogo, da bi ob pozivu s površja obve
stna konico v Tržaškem rovu o spremembi vremena. Telefona tja !hlsmo pred
videli, saj bi bi1o napeljavanje žice prezamudnn. Po krajšem počitku se je 
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1 1 
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o 12 o 12 

1 4.X 5.X 

Sl. 3. Urnik prve akcije. 1 -zgornja ekipa, 2- tehnična ekipa, 3- ekipa na Bivaku, 
4 - konica, 5 - meteorološka ekipa 

Fig. 3. Le horaire de la premiere action. 1 - l'equipage du surface, 2 - l'equipage 
technique, 3 - l'equipage du bivouac, 4 - l'equipage principal, 5 - l'equipage 

meteorologique 
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pričela tehnična ekipa vračati in je sproti merila poševni meander. Mimogrede 
je odkrila in raziskala nov rov, ki se prevesi v brezno. Z metanjem kamenja 
smo ugotovili, da vodi to brezno v dvoranico poleg Bivaka. 

Ob 17. urd. je vstopila kO!Ilica, ki se je takoj spustila v glavno brezno ter 
se na njegovem dnu srečala z vračajočo se tehnično ekipo. Enega tehničarja 
je z,gornja skupina takoj dvignila do \litla, dva pa sta se ustavd.la v Božičevi 
dvorani in spotoona iz:merila laže dostopne dele. Pri dvigu iz. brezna se je na 
vitlu pojavila nevšečnost, ki jo je zgornja ek]pa odpravila le z največjo po
žrtV'OValnostjo. Podno·žje vitla je bilo namreč prenizko in tako so se vitlarji 
prehitro utrudili. Dvig je bil zato sorazmerno počasen, pri čemer je padalski 
sedež močno stiskal večje jamarje. Delo je olajšaLo nekaj domačinov, ki so 
nesebično pomagali vrteti vitel. 

Med tem je štiričlanska konica prešla Bivak in takoj nadaljevala pot v 
Tržaški rov. Že prej se je izkazalo, da .so dimenzije jame na italijans,kem na
črtu pretirarne. V vodoravnem meandru pa je bi1o to talmj jasrno, 1saj je mnogo 
bolj položen, pa tudi skoraj še enkrat krajši. Konica je že po dolbri uri dosegla 
Italijanski sifon (S). Voda je bila nekoLiko nižja, kot ob odkritju jame im zato 
je bilo mogoče prodreti nekaj metrov globlje in dalje, vendar je sifon ostal 
zaprt. Jamarji oo se po planu takoj obrnili in priče1i mer~ti jamo. Toda že po 
nekaj vizurah so opa~.i1i v stropu drV'ocaJllice (R), ki je označena tudi na italijan
skem načrtu, večjo odprtino. Vanjo .sta se pov2'lpela dva člana in zgoraj odkrila 
neznan spLet meandrov in večjih rovov, ki ju je privedel navZJdol do novega 
sifona (Slovenski sifon, Z). Zaradi velikega pompa ob prvi raziskavi jame smo 
menni, da so jamo takrat tako preiskali, da nova odkritja niso več možna. 
Delovni plan zato ni imel časovne rezerve za meritve večjih novih delov in 
konica se je morala vrniti, ne da bi novi rov dokončno preiskala in ~zmeril>a. 
To je bilo tudi v skladu z domenkOi!n, naj se eventualne najdbe prihranijo za 
prihodnjo kombinirano jugoslovansko odpravo, o kateri nas je med akcijo 
obvestil predsednik DZRJS dr. France Habe. 

Merjenje vodor!"<l!vnega meatndra se je po enourni prekinitvi nadaljevalo. 
Zaradi izredne zavitosti rova je bila poprečna vizura komaj kaj daljša od dveh 
metrov. Vendar je bilo merjenje UlSpešno končano že peteg~ ob 2. uri, štiri ure 
pred planom, ki je glede na italijan:ski načrt predvideval, da j!? meander še 
enkrat daljši. 

Bivak je takoj telefollliral na površje vremenskim opaz:ovaJcem, naj bo 
zgornja eroipa ob 5. uri pripravljena na dvig. Ker je biil dvig tehničme ekipe 
končan šele ob 22.30 prejšnji večer, je prišla ta ob večino .prepotreibnega spa:
nja, aje bila ob domenjenem času na mestu. Takoj je prišel poziv izpod vitla, 
da sta spodnj1i skupini pripravljeni na dvig. Dv1ganje je trajalo do 9. ure, 
potem pa je sledil transport materiala iz jame, ki je bil ob 12. uri uspešno 
končan. Popotldne so se vsi udeleženci akcije temeljito ·odpočili, naslednjega 
dne pa se je odprava vrnila v Ljuhljano. 

A:kcijo je vodil klubski predsednik 'I'omaž Planina, oode1avali so še: Blat
nik, Di Batis:ta, Ileršič, Juvatn, Korenčan, Krivic, Mod:rijatn, Pirnat, Puc, Ra
dešček, Šušteršič, Trenz, Veber, Verbovšek, Vogrič. Društvo je zastopal pred
sednik dr. Habe, ki je drugi dan akcije obiskal Rašpor in se po tele:flornu raz
govarjal z jamarji na Bivaku. Ves čas je bila v Ljubljani •pripravljena reševalna 
skupma pod wdstVIom Velkovrha. 
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RezuLtati prve akcije 

V jamo smo se podali predV'sem zaradi preverjanja gloibine. Žal nas je, 
vsaj tu, jama razočarala. Računi so pokazali, da je do vodne gladine v Ita
lijanskem sifonu jama gloib01ka le 345 ± 5 m. Če temu pdštejemo še cenjeno 
razliko do no·voodkritega Slovenskega sifona, je bila jama globoka okrog 360m. 
Tako sta se pred njo znašla na lestvici negotovo merjena Gotovž in Jazben. 

Pomembneje je, da .smo našli mnogo novih rovov in m01žnih :nadaljevanj. 
Tudi ekipa se je izkazala za dovolj izvežbano. Material je v celoti puvsem 
ustrezal. Edino vitel ni bil konstruiran za take zahteve in ga bo treba predelati. 
Povsem pa je odpovedalo merjenje g1obillle z aneroi:dom, ki je že v globi:ni 50 m 
kazal prek 90 m. Pomembna ugotovitev je bila, da za tako akcijo ni:so cpotrebni 
sami vrhunski jamarji, pač pa čimbo•lj homogena ektpa, saj je treba vsak hip 
kaj impro'VIizirati, ali pa predv•ideti, kaj dela tovariš. 

Vreme111Ski preobra:ti še zdaleč niso tako nevarni, kot je razvidno iz Batte
linijeve knjige (R. Bat teli ni, 1926), edino res nevarno mesto v jami je 
ploščad pri vitlu, kjer pa posadka razen pri dvigu in spustu sploh ni potrebna. 
Žal smo morali ugotoviti, da so prvi raziskovalci in njihovi nasledniki, ka
terih podpise smo našli v jami, globino namerno pretirali. Po pripovedovanju 
domačinov so se med seboj namreč vedno pogovarjali o globini 380m. 

Priprava na drugo akcijo 

Prva odprava je predvidevala, da je bila jama pred vojno dorvo1j raziskana 
in zato delo·vni načrt enostavno ni bil kos mnogim nadaljevanjem, ki smo jih 
odkriLi že od Božičeve dvorane dalje. Dan pred akcijo smo bili tudi obveščeni 
o nameravani vsejugoslovanski odpravi in za~to smo jih pač še laže pUSitili ne
obdelana. Ker je vse kazalo, da bo nova odprava pomladi 1969, smo svod letni 
načrt prilagodili temu urniku. V zvezi z našo preteklo akcijo. in bodočo od
pravo Simo poslali Speleo\Loškemu savezu Hrvatske dopiis, ki rpa je ostal brez 
odgovorra. Zato s:mo se odlGčili, da ·se bomo najkasneje v začetku maja, to je 
tik pred nevihtnim obdoibjem, sami odpravili v jamo in skončali začeto delo. 

V ta namen smo predelali vitel, tako da sta bila izkoristek in varnost 
kolikor mogoče vehka. Izdelalti smo tudi nekaj novih lestvic in jih uspešno 
preizkusili v 140m gloiboki illčarjevi jami pri Sežani, ki je zaradi stopnjevi
tosti tudi sicer primerna za trening za Žankano jamo, 

Shema poteka raziskave je prav tako potrebovala sprememb. Predvideli 
smo tri štiričlanske merilno~raziskovalne ekipe (konice). Prva hi. prvi dan 
opremila z lestvami stari del jame, nato pa bi preostan.ek časa porabila za 
merjenje Ljubljanskega 11ova do Slovenskega sifona (Z). Mimogrede bli ozna
<'ila vse luknje in nove rove, ki bi; jih pustila neraziskane za naprej. Ob 18. uri 
bi, se vrnila na Bivak, kjer bi se srečala z drugo kornico. Ta bi prinesla na 
Bivak 01premo za prenočevanje, nato pa pri.hodnjih dvanajst ur raziskovala 
in merila nove rove. Med tem čaoom bi prva kionica spala, dalje pa hi se obe 
skupini vsakih dvanajst ur menjavali, dokler hi ne bila jama do konca raziska
na in izmerjena. Med delom ·obeh ekip bi se v jaJmo spustila fotoeki!pa, ki bi 
neodv~s:no od ostalih presliJkala zanimive dele jame in se potem vrnhla narav
nost na površje. Po vrnitvi fotoekilpe bi .se v Božičev:o dvo11ano .spustila tretja 
konica, sestavljena iz mlajš·ih članov, ki bi detajl:no preiskala zgo,rnje, teže 
dostopne dele te dvorane. 
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Ker je tako velika odprava p{)lffienila veliko finančno brreme za klub, srno 
zaprosili za finančno p·odporo več časopisov in podjetij. Odzvali so se pri Te
denski tribuni in Mladini, s hrano pa nas je oskrbelo trgovsko podjetje 
Mercator. 

Končno odločitev smo tudi torpot odložili na zadnji dan, kot rezervo srno 
pripravili brezni na Leupah in Vodicah, globoki prek 250m. Za primer nesreče 
je bila pripravljena reševalna skupina. 

Potek druge akcije 

Ak.cija je stekla 30. IV. 1969, ko se je ob 12. uri v Rašrporju zibrala osem
nastčlanska odprava. Takoj srno začeli z montažo vitla, ki je bila sedaj mnogo 
lažja, ter obenem rnapeljali telefon do globine 250m (F). Za primer, da bi na 
žici nastal kratek stik, srno imeli ·s •Seboj predajnike wal..~ie-talkie (sl. 4). 

Naslednjega dne je po planu odšla v jamo :prva k0111ica. Napeljala je lest
vice skozi poševni meander, nato• pa je odšla v Ljubljanski rov. Pri merjenju je 
mimogrede odkrila v stranskem odcepu sadrene tvorbe, kakršnih doslej v na
ših jamah še nismo našli. Merjenje se je končalo ob predvidenem času, nato 
pa se je pričela ekipa vračati ter je mimogrede označevala nepregledane od
cepe. Ob 18. uri je ipiri.ISpela na BivaJk in se srečala z drugo konico, ki se je 
ravno odpravljala dalje. Medtem ko je slednja prodirala v meander, je p·rva 
nekaj pojedla, nato pa se takoj odpravila spat. 
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Sl. 4. Urnik druge akcije. 1 - zgornja ekipa, 2 - prva konica, 3 - druga konica, 
4 - fotoekipa, 5 - tretja konica, 6 - časovna rezerva prvih dveh konic 

:F'ig. 4. Le horaire de la deuxieme action. 1 - l'equipage du surface, 2 - premiere 
equipage principal, 3- deuxieme equipage principal- 4 photo-equipage, 5 - troisieme 
equipage principal, 6 - la reserve du temps de deux premiers equipages principaux 
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Sl. 5. V Okrogli dvorani. V ozadju 
vhod v meander 

Fig. 5. A la Sa lle ronde. En arriere 
l 'entree du meandre 

Druga konica se je vrnila naslednjega dne, malo pred šesto zjutraj. Spo~ 
roč1li so, da je bilo edino• pomembnejše nadaljevanje vrh drugega rpodora (Blat
n i rov, U), ki pa so ga že do konca izmerili. Vsa ostala nadaljevanja ·so .slepa. 
~pranja z močnim prepriham v Ljubljanskem rovu je neprehodna bcrez mini
ranja. S tem je bilo delo v spodnjem delu jame, žal, zaključeno. Po pristanku 
vodje akcije, Tomaža Planine, se je pričela prva konica takoj vračati, druga 
pa se je ·odpravila spat. 

Bo tem skrajšanem planu .se je pri povratku prve kon:ice obenem v jamo 
spustila futoekipa, ki je odšla naravnost v Tržaški rov. Prva kionica se je talkoj 
vrnila na površje. Ker je bilo vreme povsem varno, je s privoljenjem nado
mestnega vodje, dr. U. Tršan a, raziskala nekaj manjših jam v okolici 
Rašporja. 

Fotoekipa in konica •sta bili z materialom že ob 18. uri pod vitlom, ob 
22. uri pa je bila cela odprava zbrana v bazi v Rašporju. S tem je bilo glavno 
delo v jami končano. Izmerjeni in prefotografirani so bi:ld v:si. spodnj>i deli 
jame. P obram so bili vzorci kaJmil.in., pa tudi nekaj prime:nlroJV 1sadre :in fo silov. 
(sl. 5). Naslednjega dne se je spustila v Božičevo dvorano še tretja koliica, ki je 
splezala v težko dostopen zgornji konec dvorane m tam odkrila neznano brezno 
(Stransko brezno). Na teleformki poziv so takoj dobili s poV!ršja prirrnerno koli
čino lestvic, in ugotovili, da .se stopnjema spušča do g'1obine 50 m, ko se pri
kLjuči enemu ka.miJilov, ki zijajo nad točko (F). Ob 12. uri je bri.lo brezno iz
merjeno. Sledil je dvig do vitla, nato pa demon:ta,ža vitla in njegov transport 
iz jame. 
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V Ljubljano 'smo se vrnili naslednjega dne, v nedeljo, 4. V. 1969. Kakor 
prvič, je tudi tokrat vocill akcijo klubski predsednik Tomaž Planina. Dokler 
je bil v jami, ga je nadomeščal dr. Uroš Tršan. Sodelovali so- še: Di Batista, 
Ileršič, Juvan, Kanoni, Kovač, Krivic, Kunaver, Pirnat, dr. Praprotnik, Puc, 
Suwa, Sušteršič, Trenz, Verbovšek, Vogrič, Weisbacher. 

Na obeh akcijah je nudil nesebično gostoljubje Anton Božič z Rašporja, 
za kar se mu tu najlepše zahvaljujemo. 

RezuLtati druge akcije 

Meritve so pokazale, da je z novimi deli vred jama globoko' le 361 ± 5 m, 
njena vodora:vna projekcija je dolga 1106 m Tehnične in organizacij,ske izbolj
šave so se poka!Zale za zelo koristne. Prav talm so bili vsi člani dorasli akciji, 
dobro so se izkazali tudi pripravniki. 

POI!llovne meritve Jazbena im. Gotovža, ki sta bila po prv:i. akciji na globin
ski lestvici pred Ža:nkano jamo, so ju skrajšali na 334m ozivoma 320m, tako 
da je Žankana jama spet najglobja v Jugoslaviji. Seveda pa njena globina 
v svetovnem merilu ni ve1lika in naša naloga je, da čimprej najdemo kaj 
globil.jega. Obi!ska Jeskinie Sniežne 1968 in Gouffre Bergerja 1969 sta pokazala, 
da smo dorasli tudi najglobljim jamam na svetu. 

Resume 

NOUVELLES RECHERCHES A GOUFFRE ŽANKANA JAMA 
(Abisso Bertarelli) A COTE DE RAŠPOR (ISTRA) 

Il y a dix ans que les speleologues de Postojna ont constate que les gouffres 
Jaz ben et Habečkov brezen ont moins de 400 m de profondeur. Le gouffre žankana 
jama se place a la tete des abimes en Yougoslavie. Avant la guerre les speleologues 
de Trieste ont estime sa profondeur a 450 m. La premiere expedition en 1924 a 
atteint le fond (Siphon italien, S), mais a cause d'une tempete imprevue elie a fini 
mal. Apres cet accident les expeditions descendaient superficiellement dans les 
parties particulieres du gouffre. Personne n'a controle les anciennes mesures ou 
cherche d'autres galeries. En ete 1968 notre Speleo Club »Ljubljana-Matica<< a decide 
a mesurer la grotte de nouveau. 

A cause des tempetes l'expedition a eu lieu en Octobre, quand la pluie n'est pas 
si forte. Notre plan: dans le puits principal nous descendrions par le treuil pour 
epargner le temps et le nombre de l'equipage. Nous avons epreuve le treuil dans le 
gouffre de Lipica, car nous n'avions pas assez de !'experience. 

La groupe technique de trois hommes descendrait la premiere pour installer le 
telephone et les echelies jusq'au Bivouac (H). La seraient deux hommes qui liairaient 
par le telephone les speleologues a la surface et dedans. La groupe principale de
scendrait jusq'au fond (Siphon italien, S) sans arret et en remontant elie mes:urait 
le meandre. La groupe technique mesurait en retirant les parties verticales du 
gouffre.. En cas de mauvais temps nous preparions l'action de rechange a Kačna 
jama. 

Avant l'expedition principale, qui a commence le 3 Octobre 1968, il y avait une 
en Aout pour examiner les possibilites de l'execution technique du plan et pour 
assurer la base a Rašpor. Le premier jour de l'action principale nous avons attache 
le treuil et instalie le telE~phone. Le jour suivant a 7h d~ matin la groupe technique 
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est descendue et arnvee a Bivouac a 15h. Apres la groupe technique la groupe du 
Bivouac est descendue. Maintenant la groupe technique a commence a monter, en 
mEIS'Urant les parties inclinnees de la grotte. En passant elle a trouve et explore 
une nouvelle galerie. La groupe principale, ayant dormi pendant la journee a com
mence sa descente a 17h et a 19h elle etait au Bivouac. Apres une heure elie est 
arrivee au Siphon italien. AussitOt elle s'est retournee et s'est mise a mesurer. En 
passant eUe a decouvert une nouvelle galerie, qui descendait en plusiers meandres 
qui finissaient au bord d'un petit lac du siphon (Z). Cette decouverte n'etait pas 
prevue et on n'avait pas de temps a la mesurer. La grupe principale est arrivee 
a Bivouac deja a 2.h, car la grotte n'etait pas si longue et si profonde que dans le 
plan des Italiens. Elle est partie par le puits principal a 5h. A 12h tous les mem
bres de l'expedition etaient a la base a Rašpor. 

L'equipage totale contait quinze membres de notre club. Le resultat principal 
a montre que la grotte jusq'au Siphon italien mesure 345 ± 5 m. Elle a plusieures 
ccntinuations, qui ne sont pas encore examinees. Nous avions quelques difficultes 
avec le treuil, mais tout l'autre equipement et l'equipage etaient a la hauteur de 
cette tache. 

Il fallait organiser une autre expedition pour examiner en details toutes conti
nuations possibles et les mesurer. Cette expedition a eu lieu pendant la fete du }er 

lVIai 1969. Le plan ressemblait a l'ancien. Dans le gouffre nous descendrions deux 
groupes principales qui dormiraient tour a tour dans le Bivouac. La groupe teh
nique speciale ne serait pas necessaire. Indipendente des autres descendrait la photo
equipage, pour photographier les parties les plus interessantes du gouffre. Apre~ 
leur retour la troisieme groupe principale descendrait dans la Salle Božič pour l'e
xaminer. Dans le cas de l'endomagement du telephone on utiliserait le walkie
talkie. Une action de reserve serait prevue. 

Le 30 Avril nous sommes arrives a Rašpor. Le }er Mai la premiere groupe est 
partie dans la grotte. Elle a mesure toutes le galeries decouvertes pendant la pre
miere expedition. Elle a decouvert aussi une nouvelle galerie (Galerie du gypse). 
La deuxieme groupe principale a decouvert la Galerie de la boue et l'a mesuree. 
Chaque groupe dormait une fois dans le Bivouac. La troisieme groupe principale 
a decouvert dans la Salle Božič une nouvelle galerie laterale. La photo-equipage 
a aussi fait son devoir. Le soir le 3 Mai tout l'equipage et l'equipement etaient a la 
base a Rašpor. Dans cette expectition vent membres de notre club ont pris part. 

Le gouffre Žankana jama est 361 ± 5 m profond et 1106 m long. Maintenant il est 
le plus profond en Yougoslavie, tandis que les gouffres Jazben et Gotovž ont, apres 
les nouvelles mesurages 334m et 320 m du profondeur. 

(Resumee par Milojka Filipič) 
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ALI JE LIPPERTOVA JAMA NAJDENA? 
PETER HABIC, JAMARSKI KLUB LJUBLJANA-MATICA, LJUBLJANA 

Habič Peter. Ali je Lippertova jama najdena? Naše jame, 11 (1969), 67-71, 1970, 
cit. lit. 5. 

W. Putick je leta 1886 prišel do podzemeljskega toka Unice za ponori na Planin
skem polju v Logarčku, Gradišnici in Lippertovi jami. To jamo so pozneje zaman 
iskali številni slovenski jamarji. Na označenem mestu so sicer našli Lippertovi zelo 
podobno jamo, vendar so v njej prišli do podzemeljske Unice šele leta 1962 z od
kopavanjem, ko so odkrili nad 3 km rovov, ki jih doslej še ni nihče poznal. še naprej 
so iskali pravo Lippertovo jamo, tako kot jo je opisal in skiciral W. Putick. Na pod
lagi razpoložljivih virov, pregleda jame in primerjave opisov je avtor prišel do 
;:aključka, da je vhodni del sedanje Najdene jame prava Lippertova jama. 

Habič Peter. Lippertova Cave, is it found? Naše jame, 11 (1969), 67-71, 1970, 
Lit. 5. 

In the year 1886 W. Putick reached the underground course of river Unica 
behind the swallow-holes in polje of Planina in Logarček Cave, Gradišnica Cave 
and Lippertova Cave. The last mentioned cave was searched in vain by numerous 
slovene cavers. In marked place they found the cave, very similar to Lippertova, 
but they did not reach the underground course of river Unica tili 1962, when with 
excavations they found 3 km of unknown channels. They were stili searching the 
real Lippertova Cave, such as W. Putick described and sketched it. On the ground 
of available sources, examining the cave, and comparing the descriptions the author 
concludes, that the entrance part of Najdena jama (Found Cave) corresponds to 
Putick's Lippertova Cave. 

Jallllarji ljubldanskega kluba bi lahko napisali cel r·oman o iskanju Lilpper
tove jame. Na kratko poroča o tem že I. Gam 'S (1.g63, 26), nekoliko abši.rn.eje 
pa M. Puc (1963, 37) hkrati z opisom novih odlkri:tij v Najdeni jami. Lilpper
tovo jarmo, ki je v njej W. Put ic k leta 1886 prodrl do rpodzemelj.ske Unice, 
so začeli iskati kmalu po prvi !SVeto~ vtojni. A. š er k o je po Putickovi .skici 
(sl. 1) m opisu skupaj s tovariši leta 1937 našel jamo', ki so jo sprva imenovali 
Lippertovto, :poz:neje pa, ker v njej niso prodrli do vodnega toka, kot ga omenja 
Putick, so jo p!Teimenovali v Najdeno jamo. Tu ISO leta 1962 ljubljanski jamarji 
prekopali ožino in prišli do zanimivega jamskega siJstema rz, vodnimi in suhimi 
rovli. (M. Puc, 1964; F. šušteršič, 1965). 

Kljub velikemu delu iln odkritjem v Najdeni jami ;pa ja:marj1i niso po2abili 
na skrivnostno Liprpertovo jamo. Še nadalje so jo iskali in na številinih eks
kurzijah pregledali skoraj ves Lanski vrh, poskusili .so odlk:opati nekaj dihal
nikov in hrez.em, toda VIse zaman. Li:ppertova jama je ostala skrivnost. 

Ko :smo se spomladi 1967 lotili Taziskovanja krasa ob trasi predvidene 
nove ceste med Logatcem in Postojno in skušali dognati potek podzemeiljskili 
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Sl. l. Putickov načrt in podolžni prerez Lippertove jame ob severnem robu Planin
skega polja. A. šerko je prerisal originalno skico in dodal meje gozdnih parcel za 

orientacijo pri iskanju Lippertove jame 

Fig. l. Putick's plan and longitudinal section of Lippertova Cave at the north border 
of polje of Planina. A. šerko copited the original sketch and added limits of forest's 

lots for better orientation at searching Lippertova Cave 

vodnih tokorv s Planinskega polja 1proti Ljubljanskem barju, smo pnnovno p,re
gledali Vise razpoložljive vire od Puticka pa vse do opioov zadnjih odkritij v 
Najdeni jami. Pri tem smo prišli do spoz:nanja, da je vhodni del Najdene jame 
prava Li!plpertova jama. 

Ce si podrobno ogledamo Puticlwv načrt Lippertove jame, lahko ugoto
vimo izredno tskladlllost z načrtom vhodnega dela Najdene jame do šerkove 
dvorane. Iz načrta lahko doV'Olj točno ugotovimo, kje se je Putick spustil do 
spodnjega z vodo zalitega brezna. V načrtu, ki ga je objavil I. Gam s (1963) 
je iz neznanih razlogov prišlo do objave zrcalne podobe tlorisa Najdene jame, 
zato je zamenjan tudi položaj brezna in kamina v dvorani. Po originalnem 
načrtu (Arhiv DZRJS, kat. št. 259) se je šerko leta 1937 spustil v brezno pod 
kaminom na zahodni strani dvorane 35 m globoko do majhne luže na dnu. 
Prav tam je zelo verjetno Putick 50 let prej prišel do vode, do toka podze
meljske Unice. Lega Lippertove jame, kot je označena na Putickovi skici, ki 
je nanjo pozneje šerko vrisal še gozdne parcele za orientacijo pri iskanju, se 
povsem ujema z lego Najdene jame (sl. 1). Lippertovo jamo so torej našli že 
Šerko in njegovi tovariši, čeprav o tem niso bili povsem prepričani. Iz opisa 
(M. Puc , 1963, 37) ni razvidno, kdaj so brezno na zahodni strani šerkove 
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dvorane ponovno obiskali, F. šušteršič (1965, 48) pa omenja, da so se 
ljubljanski jamarji dvakrat spustili v brezno. Ob prvem obisku je bila na dnu 
stoječa voda, pri drugem ob nižjem vodnem stanju pa so prišli do potoka, ki 
mu zaradi nizkega stropa ni bilo mogoče slediti. Kakšen je dejanski pomen 
tega brezna? 

Ko .smo rsi po primerjavi podatkov in opisov ogledali brezno na zahodni 
strani ševlmve dvorane, nismo našlii ne vodnega toka ne večjega rova, ki ga 
ima Putick vrisanega v :svoji skici. Na dnu brezna je komaj 1m širok in 2m 
dolg p,ro,sto>r, ki se proti zahodu nadaljuje s 30 cm široikQ in 20 cm vi:soko ožino 
v nekaj večji ned.osegljivi prostorr, delno zapolnjen s svežo iloV'ico in z vodo. 
Majhen potučeik kapnice, ki odteka iz luže na dnu brezna, se izliva po ilovici 
onkraj ožine v nekaj nižji vodni ha,zen. Z razstrelitvijo ožine hi morda dosegli 
že neznane prrostore Najdene jame (sl. 2). 

Kljub vsemu navedenemu pa smo lahko v breznu ugotovili značilnosti, 
ki se skladajo s Putic:lmvim opisom spodnjega dela Lippertove jame. Okrog 
9 m nad dnom je brezno prootornejše in bolj poševno. Ta dell je videti kot 
nekakšen vodni rov, ker ima tudi lepo oblikovan stro![>. Do te dvoranice in 
nedvomno še više seže poplravna voda Unice, to pOitrjuje tudi poplavna ilovica 
v ·breznu. Z ilovico je skoraj do stropa za:sut tudi majhen rov, ki vodi iz dvora
nice pro•ti severu tik pod navpd.čnim delom bl'ezna. P.rav tu je Putick do,segel 
vodni tok, .ki mu je onemogočil spoznati dejansko obhko breena, natanko pa 
je zarisal značilnosti vidnega dela jame, čeprav je razsežnosti precej prretiral. 
Na južni strani se namreč .strop navideznega rova prwesi v sifonsko brezno, 
na severni strani pa .se nadaljuje ozek rON, ki mu ni videl konca, vanj pa za
radi vodne gladine tiik pod stropom tudi ni mogel. Bil je tedaj tudi brez pri
merne opreme. Jauno je namerraval obiskati še ob suši, vendar se mu ta namera 
ni poSII'ečila. 

Ne glede na absolutne višine vhoda v Lilppertovo jamo in dna njene 
dvorane se porvsem ujemajn naše in Putickove globine brezna pod to dvorano 
do opisanih morfoloških značilnosti v hrezn:u oziroma do V1odne gladine v času 
Putickove.ga oibiska. Po Putic:ko'Vih podatkih je bila vodna gladina 25m pod 
vhodom v brezno, ·od tam do po~ršja pa še 78 m. Vodni nivo je rbil po Puticku 
v nadmorski višini 422 m, kar nam pomaga pri izračunu nadmo>rske višine 
vhoda v Lippertovo jamo. Skupno je bilo torej 103m od vode dol površja, ki je 
tedaj v višini 525 m, kar se >Spet sklada z nadmorsko višmo Najdene jame 
(po Pucu 523 m). Dno brezna pa je 9 m niže, na koti 413 m, od koder je do 
naj:nižje vodne gladine v Najdeni jami še najmanj 5 m, po Pucu je .gladina 
vode v Veliki štirni 408 m (1963, 39). 

Noibenega dvoma torej ni, da je Putick prav v tem breznu dose>.gel pod
zemeljsko• Unico, saj se poleg že opisanih podobnosti v vhodnem delu Najdene 
ali Lippertove jame ujemajo tudi hidrološke in morfološke značilnosti v breznu. 
Pretirane so le dimenzije rovov, 'ki jih je Putiok vrisal na prriloženo skico, ki 
pa jih ni .rri.koli premeril. Mnogo bolj natančne so njegove meritve višine vodnih 
gladin v posameznih jamah od Planinskega polja do Lipperrtove jame, ka•r se 
povsem sklada z naraV'o njegovih hidrotehničnih raziskav. 

Naj po v:sem tem še enkrat zapišemo, da je Lippertova jama Najdena jama, 
ali natančneje le njen vhodni del prred Radeščkovo rpasažo, za katero· so ljub
ljanski jamarji odkrili pravo Najdeno jamo. Želimo, da bi vneti Wkaki Lirpper
tove jame, sedaj, ko je najdena, ·prav tako vneto nadaljevali z iskanjem in 
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odkrivanjem še preostalega razsežnega jamskega sistema podzemeljske Ljub
ljanice med Planinskim ;poljem in Ljubljanskim harjem, saj je v tem delu 
nedvomno še nad 20 kim :neznanih podzemeljskili rovo,v. 

Summary 

LIPPERTOVA CAVE, IS IT FOUND? 

Between polje of Planina and sources of river Ljubljanica is extendir1g in the 
distance of about 10 km a bad known system of underground channels, through which 
waters of sinking river Unica flow. Except in 229m deep abyss Gradišnica, in the 
year 1886 W. Putick reached the underground course of Unica also behind the 
swallow-holes on the polje of Planina in Lippertova Cave (Fig. 1). Entrance to that 
abyss, with water course on the bottom, Putick artificially enlarged, but later that 
abyss was searched in vain by numerous slovene cavers. On the place, where could 
be Lippertova Cave, in 1937 A. šerko found a cave, supposing that it is Lippertova. 
But he did not rearch the water course therefore he named it Found Cave. In that 
abyss in 1962 cavers dug through strait, filled with concretions and clay, and disco
vered more than 3 km long cave system with active and dry channels of under
ground Unica. In spite of that they were stili searching the real Lippertova Cave. 
In 1967 we examined once more the terrain and the caves at the runoff part of 
the polje of Planina, and searched closely all written sources of that karstic under
ground. We came to the conclusion, that Found Cave is real Lippertova Cave, but 
only its entrance part before dug passage (Fig. 2). W. Putick reached the water of un
derground Unica in the abyss, which was severa! times visited by the cavers in the 
period of low waters, when the level was considerably under the niveau as in the 
time of Putick's visit at relatively high waters. Putick did not visit the cave in 
dry period, as he intended, therefore he made the sketch, with regulary marked 
height of water and sha,pe of entrance part of the cave, but he exaggerated the 
contour of the channel, in that time filled with water, which was later searched 
in vain by severa! cavers. Because of thls mistake they found a great number of 
other caves, and in Lippertova-Found Cave they explored great underground roorns, 
unknown to Putick and šerko. 
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JAMSKO MLEKO V BREZNU ZA HRAMOM 
V HRUšiCI 

FRANCE HABE, JAMARSKI KLUB >>LUKA ČEČ«, Postojna 

Habe France. Jamsko mleko v Breznu za Hramom v Hrušici. Naše jame, 11 (1969), 
73-81, 1970, cit. lit. 8. 

Prispevek obravnava jamsko mleko iz dveh jam v podolju Hrušice severno od 
Postojne (Brezno za Hramom in Jama za Hramom). Jamsko mleko se pojavlja vrh 
starejše sige po tleh in na kijastih in valjastih stalaktitih. Spektrografske, rentgeno
loške in elektronsko-mikroskopske analize so pokazale (izvedla jih je jamarska 
skupina Reaktorskega centra z Dunaja), da je jamsko mleko v obliki finih nitkastih 
kristalov heksagonalne singonije nastalo z rekristalizacijo iz starejše kompaktne sige. 

Habe France. Cave Milk in the Cave Brezno za Hramom in Hrušica Mts. Naše 
jame, 11 (1969), 73-81, 1970, Lit. 8. 

In the article the cave milk from two caves (Caves Brezno za Hramom and 
Jama za Hramom) in Hrušica valley, north from Postojna is treated. The cave milk 
appears on older sinter on the floor and on mace shape and cylindrical stalactites. 
Spectrographic, rentgenologic and electronical-microscopic analyses (made by Speleo
logical group of >>Reactorcentre« from Vienna) showed that the cave milk im the 
form of fine, thread-like crystales of hexagonal syngony proceeds from recrystali
sation of older, compact sinter. 

V podoLju Hrušice med Bukovjem in Podkrajem, 3,5 km W od Bukovja sta 
v višini 650 m jami Brezno za Hramom, dolgo 115m, in Jama za Hramom, 
dolga 50 m (sl. 1). Obe jami 'Sta ostanek postpliocenskega podzemeljskega to'ka 
vzdolž podolja Hrušice. Danes tečejo vode približno 200m niže, medtem ko 
višji ,suhi ro~i razpadajo. Pretrti hlasni apnenec omogoča intenzivno raztaplja
nje, rušijo se stmpi nad podzemeljskiimi prostori. V krasu severozahodno od 
Bukovja je mnogo :Norozijskih brezen z vodoraVJnimi rovi na dnu. 

V Jamo za Hramom pridemo skozi 8 m globoka oknasta brezna. Pod od
prtinami so stožci podornih skal, le ob točki 17 in 22 najdemo peščeni sediment. 
Strop je debel 4 m, rovi so 5 do 7 m V!isoki. Razen nekaj sigo'Vih prevlek ni 
nobenih drugih kapniških tvorb. Jama je suha, zelo zračna, pozimi pa mrzla. 
Dne 15. l. 1970 oib 9. :uri je imel zrak na površju 8° C, v jami pri t. 19 pa le 
0,5° C, pri t. 22 pa 1° C. Zrak je padal .skozi najnižji vhod v jamo in se dV'igal 
pri najvišjem breznu. Tega dne je bilo v jami polno ledenih sveč in stebrov, 
kar pomeni, da voda občasno močno curlja skiozi strop. 

Vhod v Brezno za Hramom je 10m globoko. Nad rovi je do 30m debel 
kamnit pokrov, čeprav se posamezni 'kamini dwgujejo tudi do' 12m visoko 
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Sl. l. Brezno za Hramom in Jama za Hramom. 1 - liadni apnenec, 2 - podorni bloki. 3 - pesek in glina, 4 siga, 5 - skupina 
stalagmit.ov, 6 - stropna in talna siga, 7 - vodna kotanja, 8 - smer in vpad skladov, 9 - prelom 

Abb. l. Die Hohlen: Brezno za Hramom und J ama Liaskalk, 2 - VersturzblOcke, 3 - Sand und Lehm, 4 -
en.sint""'r 7 'Wasserti..hn.pel~ B Fall- t.Jnd Streichrlcbtung der Schichten 



Jamsk o m leko v Brezn u za Hramom v H rušici 

Sl. 2. Brezno za Hramom, gornji del jame 

Abb. 2. Hohle Brezno za· Hramom, 'ihr oberer Teil 

75 

pod u.dQITile vrtače. Južmi del jame se mižuje do t. 2, kjer je tudi st11op naj
nižji (3- 5m). Jama je na obleh k!ooceh zaJključena s podoram. Vremenski fPO~ 
datki kažejo, da je ta · jama manj iilpostavljena zunanjim vpliv01m kot Jama 
za Hramom. Dne 15. l. 1970 je znašala temperatura zraka; pri t. 12 blizu vhoda 
3,8° C, v sklepu jame pa 5,2° C. S stropa kaipljajoča voda je imela 4,8° C, 
v kotanji nakatpana voda pa 5,2° C. Celo v največji poletni v;ročimi dosega tem
peratura v jami le 6° C. Po teh p·odatkih sodeč, je jama statična. 

V severnem delu Brezna za Hramom ni sigastih tvonb med vhodnim brez
nom in t. 14, pač pa je rov južno od t. 11 lepo :z.asigan (sL 2). Jamska tla pokriva 
na debelo siga iz suhega jamskega mleka. Tudi ·zunanja p~ast sta:lagmitov je 
iz suhega jams:kega mleka. Brav tako so tudi stene pokrite rz 2 cm debelo pre
vleko .suhe lmralaste sige, nekdanjega jamskega mJeka. Posebej so zanirrnivi 
kijasti stalaktiti. V 1prostoru za t. 8 sta prva dva, eden 39, drugi 36 am dolg. 
Pri prvem je rvratni del •Oib stmpu 15 cm, pri drugem 8 cm širok V 1spodnjem 

· delu ;stalaktita ·torej nista koničasto zaključena ·k!ot navarlno, amp·ak ravno 
odrezana. Zaradi primesi glin.e je prvi sta·laktit rjavkaste barve in popolnoma 
suh, ker je na:jbrrže glina tzaprlaJ pronicanje Vtode sk!ozi sig.o. Pri drugem stalak
titu je bila koralasta površina suha, znotraj pa je kapnik mehak in moker, 
saj slmzenj pr10nica voda <in ka~plja na sigasto kop:o pod njim. To sta največja 
stalakt:i.ta s tako svojevrstno obliko v jami. 
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V spodnjem devu, jame (t. 2-5) 'SO kija,sti stalaktiti Teden ~'Ojav. Ta!ko srno 
na nekaj m 2 porv,ršine našteli 24 takih stalaJktitov (sl. 3). Nekateri. imajo ohldikv 
valja, pri vseh pa je spodinj] del stalaktita raven. Dolgi so do 20 am, ob stJ1opu 
imajo pll"emer do 13 om, na spodnji ravni ploskvi pa do· 16 cm. O)?od teh je 
trdnejši, ves no,tranji del dn strorpa rpa je d.z mehkega belkastega jamskega 
mleka. Taki stala:ktit:i so se raz;vili tudi na pošervni steni (sl. 4) tam, kjer sko.zi 
razpoke v matični kamnini pronica voda v stalaktit. Zanimivo je, da so celo 
prav majhni stalaktiti kij aste obllike, 18 mm dolgi, s premerom olb vraltu 
6,5 mm, '[J'ri kraju pa 13 mm. V sredini kaJPnika je lukinjica, po katerem dobiva 
vodo iz ·stene. Pod rruiikro~skopom smo videli, da je -cliVojllli del iz jamskega 
mleka, v jedru ;pa je kristala:sta bela siga. Verjetno kemično ra2lk:raja voda 
kristalasto s'i!gino maso' v jamsko mleko. Da bi dognati strukturo tega jamskega 
mleka, smo se povezali s člani jamarske sekcije športnega društva Reaktorskega 
centra na Dunaju. Na 8 vzorcih so opravili spektrografske, elektronsko-mikro
skopske i.n rentgenografske raziskave. Za ~podatke, ki so jih posredorvali, se 
jim na tem mestu najlepše zahvaljujemo. 

Sl. 3. Brezno za Hramom: kijasti stalaktiti 

Abb. 3. Hohle Brezno za Hramom: keulenartige Stalaktiten 
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o 20cm 

Sl. 4. Skica kijastih stalaktitov v Breznu za Hramom. 1 - matična kamnina, 
2 - jamsko mleko, 3 -razpoke v steni 

Abb. 4. Skizze der keulenartigen Stalaktite in der Hohle Brezno za Hramom. 
1 - Muttergestein, 2 - Bergmilch, 3 - Klufte an der Wand 

l. Spektrografske analize (tabela 1). 

Tabela 1 

Kameninski vzorci iz Brezna za Hramom 

št. Oznaka Najdeno 

1 sveži gorski mleček 
Ca Mg Si Al Mn Fe Cu Ag 

1 N .iz stalaktita Mg Si Al Fe Cu Ti B Na 

2 Ca 
matična kamenina 

Mg Si Al Mn Fe Cu Na Nil 

2N z rdečimi žilicami Mg Si Al Fe Cu Ti B Na 

77 

Naše jame, 11 (1969), 1970 



78 

3 

3N 

4 

4 N 

5 

5 N 

6 

6 N 

7 

7 N 

8 

8N 

Habe France 

Ca Mg Si Al Fe Cu 
kepa iz jezerca 

Mg Si Al Fe Cu Ti B 

Ca Mg Si Al Fe Cu 
1 

stalagmit 
Mg Si Al Fe Cu Ti B 

Ca Mg Si Al Fe Cu 
beli stalaktit 

Mg Si Al Fe Cu Ti B 

Ca Mg Si Al Fe Cu 
gorski mleček, star 

Mg Si Al Fe Cu Zn Ti B 

Ca Mg Si Al Fe Cu 
sigasti zastor 

Mg Si Al Fe Cu Ti B 

Ca Mg Si Al Fe Cu 
stalagmit 

Mg Si Al Fe Cu Ti B 

Ca = sled, Ca = vzporedna količina, Ca = glavna količina, 
1 = zastopan le v rdečih žilicah, 2 = sporno 

Na 

Mo2 

Na V2 

Na 

Na 

Ag 

Na 

Ag 

Na 

AnaLize so bile ]zv,ršene na emisijskem spektrograJu >>Quam..tograiph ARL 
1,5«. Vse dowočitve so bile dvojne. Z >>N« označeni vzorci ,so v solni kisl:ini 
netopljiv ostanek. Ker je nera:ztoplj:ivi ostanek le 1 'fl/ o .snov;i, bi mogli občutlji
vost pri teh sledovih povečati za faktor 100 (aproksimativno). 

Določene so glavne ~oličine snovi (95 'Ofo), vzporedne kioličine (4 Ofo) in 
sledovi (1 °/()). To pa niso kvantitativne enote, ampak le ocenitev. 

2. Elektronsko-mikroskopske analize (tab. 2, 3) so bile izvedene na rastr
skem mikroslmpu »Cambr1dge Stereo-Scam. Ma11k II A«. 

Vzorec 1 - sveži gorski mleč~ iz .stalaktita (tabela 1) kaže vlakln.asto 
konsistenco (sl. 5, 6, 7). 

Vzo-rec 6 - staro jamsko mleko (tabela 1) - ima podobno konsistenco, 
vendar je bolj gosto z mnogo vlaken (sl. 8, 9, 10). 

Vzorec 7 - sigasti zastor (tabela 1) ima enotno kristalinsko maso brez 
fine strukture. Vzorec 7 smo vzeli Ie 30 cm vstran od worca l. 

Ana1ize kažejo, da vlakna:sta struktura jamskega mleka ne izVIira iz matične 
kamnine, ampak da je nastala šele kasneje. 

3. Rentgenograjske raziskave so bile izvedene zato, da bi ugotovil:i, v kakš
nem krLstalilnskem sestavu so oa-ganizirani v1aknasti kristali jams kega mleka. 
Pri vzorcu 1 in 7 (tabela 1) se je p oka,zala heksagonalllla SJingonija br~ od
klanov. 

Naše jame, 11 (1-969), 1970 



Jamsko mleko v Breznu za Hramom v Hrušici 79 

Ta ugotovitev dovoljuje sklep, da kapnica kemično šele sekU!I1ldarno pre
snaV!lja prvotno kt'listaliniSko struktum sige in ustvarja ja:mslm mJ.elm. Sicer 
imarr.o opisani pojav jamskega mleka (Mondmilch, montmilch, Berg.milch) 
obdelan že v številnih študijah. Taiko poročata o jamskem mleku v franoo!Sikih 
jamah B. Ge ze- T. Pobeg u in (1962), o nastanku mleka ob sodelovanju 
biokemične ikomzije po bakterijah pa poročajo V. Ca uma rti n- P. Re 
nau 1 t (1958), R. Berna s coni (1961) in A. M. W i 11 i am s (1959). Po 
H. Tri mm lu (1968, 61) je jamsko mleko nastalo bodisi po' fizikalno-'kemičnih 
oziroma bioikemtčnih procesih iz sige, bodisi naravnost iz matične kamnine ali 
kot plastičen sediment drobnih apnenih delcev, ki ga je transportirala voda. 

Iz anaHz se vidi, da imamo v naši jami Breznu za Hramom jamsko mleko, 
ki nastaja iz kemičnega presnav1janja sige. Tako nitkasto iSUrUJktum, kot jo 
ima jamsko mleko v obravnavani jami je zasledil H. Trimmel v jami Arz
berghohle bei Wildalpen (1962, 335). Do končnih rezultatov o nastajanju jam
skega mleka v BreznU) za Hramom bo pa treba še velhlm opažanj, ki naj hi za
jela vpliv kamnme, rastlinske odeje, jamske klime in kemičnih procesov na 
nastanek jamskega mleka. Za primerjavo bo treba proučiti pojav jamskega 
mleka tudi v drugih slovenskih jamah. 

Zusammenfassung 

BERGMILCH IN DER HOHLE BREZNO ZA HRAMOM 

In einer fossilen Talung des Gebirges Hrušica (Birnbaumerwald) befinden sich 
3,5 krn westlich des Dorfes Bukovje li:ings einer lokalen tektonischen Sttirung zwei 
Hohlen: Brezno za Hrammo (Kat. Nr. 1521) und Jama za Hramom (Kat. Nr. 1741), 
in der Seehohe von 650 m (Abb. 1). Beide Hohlen sind Relikte des postplioz.anen 
unterirdischen Wasserlaufes liings der erwahnten fos·silen Talung. Die Liasschichte.n 
streichen hier von NW nach SE und fallen unter 45Q gegen Norden. 

Die Hohle Jama za Hramom weist keine Sinterbildungen auf, das Innere der 
Hohle Brezno za Hramom dagegen iiberziehen reiche Bergmilchschichten. In den 
oberen Hohlenteilen sind die Kalzitmassen trocken und hart (Abb. 2}, wahrend in 
den unteren Hohlenraumen dicke, frische Bergrnilchschichten mit eigenartigen 
keulenahnlichen und zylindrischen Stalaktiten auftreten (Abb. 3). Diese sind alle 
am Fu13e breiter als oben und ganz eben. Ihr au13erer Mantel ist fest, das Innere 
dagegen fiillt eine weiBliche, pastose und sehr wasserreiche Bergmilchmasse aus 
(Abb. 4). Unserer Beobachtung nach entstehen die Bergmilchablagerungen dort, wo 
sich im Muttergestein Kliifte befinden, durch die das Sickerwasser in den Hohlen
raum eindringt. 

Mit dem Problem der Entstehung der Bergmilch (Mondmilch, montmilch) haben 
sich schon viele Hohlenforscher befaBt. Uber die Bergmilch in den franzosischen 
Hohlen berichtete B. Ge ze und T. Pob egu in (1962), die Enstehung der Bergmilch 
unter Mitwirkung der chemischen Korrosion durch Bakterien behandelt V. Ca uma r
tin und P. Renault (1958), R. Bernasconi (1957, 1960) und A.M.Williams 
(1959) . Nach H. Trim me 1 (1968, 61) kann die Bergmilch verschiedener Entstehung 
sein (durch physikalisch-chemische bzw. biochemische Vorgange aus Sinterbildungen, 
aus dem Muttergestein selbst oder auch als Sediment feinster Kalkteilchen durch 
den Wassertransport). 

In Ve.rbindung mit mehreren Mitgliedern der Hohlensektion des Sportvereines 
des Reaktorzentrums in Wien Seibersdorf entnahm ich der Hčihle 8 Gesteinsproben. 
Ich danke den Herrn auch an dieser Stelle recht herzlich fiir die wertvollen, kos:ten
los durchgefiihrten spektrographischen, elektronenmikroskopischen und rontgeno
graphischen Untersuchungen dieser Gesteinsproben. 
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l. Spektrographische Analysen wurden auf einem Emissionsspektrographen 
»Quantograph ARL 1,5<< durchgefiihrt. Alle Bestimmungen wurden doppelt gemacht. 
Die Ergebnisse in der beiliegenden Tabelle sind das Resultat dieser Doppelbe
stimmung. 

Die mit >>V<< bezeichneten Proben stellen die Analyse des in Salzsaure un
Wslichen Riickstandes dar. Da der unli:isliche Riickstand meist in der Gri:i13en
ordnung von 1 Ofo liegt, konnte die Empfindlichkeit auf Spuren um den Faktor 100 
gesteigert werden (approximativ). 

Es wurde zwischen >>Hauptmenge<<, >>Nebenmenge<< und >>Spuren<< unterschieden; 
dies stellt jedoch keine quantitative Aussage, sondern nur eine Abschatzung dar. 

2. Elektronenmikroskopische Untersuchungen wurden auf einem Rastermikro
skop >>Cambridge Stereo-Sean Mark II A<< durchgeflihrt. 

Pro be 1: zeigt fadenartige Konsistenz (siehe Abb. 5, 6, 7). 
Probe 6: Wie Probe 1, jedoch dichteres, starker vernetztes Gefilge, wahrschein

lieh im Zuge der Alterung (Austrocknung) entstanden (siehe Abb. 8, 9<, 10). 
Probe 7: Einheitlich kristalline Masse ohne erkennbarer Feinstruktur (Probe 7 

wurde in unmittelbarer Nahe - ca. 30 cm - von Probe 1 herausgebrochen). 
Es scheint sicher, da13 die fadenartige Struktur der Bergmilch nicht aus dem 

lVluttergestein stammt, sondern erst spater gebildet wurde. 

3. Rontgenographische Untersuchungen wurden durchgefiihrt, um festzustellen, 
i:1 welchem Kristallsystem die fadenartigen Kristalle der Bergmilch organisiert sind. 

Probe 1: Hexagonale Struktur (ohne Abweichung). 
Probe 7: He.xagonale Struktur (ohne Abweichung). 
Aus diesen Analysen geht hervor, da13 in der Hi:ihle Brezno za Hramom die 

Bergmilch durch physikalisch-chemische Vorgange entstanden ist. Die fadenartige 
Struktur der Bergmilch stellte auch H. Trim me 1 in der Arzberghi:ihle bei Wild
alpen in Steiermark fest (19<62, 335). Endgiiltige Forschungsresultate ilber die Berg
mitch im Brezno za Hramom werden uns aber erst langere Beobachtungen der 
Gesteinsarten, der Pflanzendecke, der klimatischen Verhaltnisse und der damit ver
bundenen chemi.schen Vorgange bringen ki:innen. Dabei wird es ni:itig sein, zum 
Studium der Bergmilchentstehung auch in allen anderen Hohlen Sloweniens, die 
Bergmilch enthalten - sowohl im Karst als auch in den A1pen - Untersuchungen 
durchzufiihren. 

Tabelle 1 

Der Gesteinproben aus Brezno za Hramom 

Nr. Bezeichnung Gefunden 

1 Bergmilch frisch Ca Mg Si Al Mn Fe Cu Ag 

1 u aus Stalaktit Mg Si Al Fe Cu Ti B Na 

2 Wandgestein Ca Mg Si Al Mn Fe Cu1 Na Ni' 

2U mit roten Adern Mg Si Al Fe Cu Ti B Na 

3 Ca Mg Si Al Fe Cu 
Knolle aus dem See 

3U Mg Si Al Fe Cu Ti B Na 
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4 Ca Mg Si Al Fe Cu 1 Mo 
Stalagmit 

4U Mg Si Al Fe Cu Ti B Na tv 

5 Ca Mg Si Al Fe Cu Zn 
Stalaktit weiB 

5 u Mg Si Al Fe Cu Ti B Na 

6 Ca Mg Si Al Fe Cu Ag 
Bergmilch alt 

6 u Mg Si Al Fe Cu Ti B Na 

7 Ca Mg Si Al Fe Cu Ag 
Sinterfahne alt 

7U Mg Si Al Fe Cu Ti B Na 

8 Ca Mg Si Al Fe Cu 
Stalagmit 

8U Mg Si Al Fe Cu Ti B Na 

Erklarung: z. B. Ca =.Spuren, Ca = Nebenmenge, Ca= Hauptmenge 
1 = Nur' in den roten Adern enthalten, 2 = 'fraglich 
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O LIMONITNIH PRODNIKIH NA POSTOJNSKEM KRASU 
RADO GOSPODARIČ, JAMARSKI KLUB »LUKA ČEČ«, POSTOJNA 

ERIKA GROBELŠEK, RUDNIK SVINCA IN CINKA, MEŽICA 

Gospodarič Rado & Grobetšek Erika. C limonitnih prodnikih na Postojnskem 
krasu. Naše jame, 11 (1969) 1970, 83-88, cit. lit. 9. 

Mineraloška analiza limonitne konkrecije iz najdišča v zgornjekrednem apnencu 
pri Postojni je pokazala lističe goethita, zrna kremena ter turmalina. Limonit se je 
izločil iz nasičenih raztopin v votlikavem apnencu, ki ga pokrivata prst ter lapor 
in peščenjak eocenskega fliša. Prodniki limonita na Postojnskem krasu in v njegovem 
podzemlju izhajajo verjetno iz takih konkrecij. Nakazani so problemi avtohtonosti 
in alohtonosti klastičnih sedimentov tako na površju kot v podzemlju Postojnskega 
krasa. 

Gospodarič Rado & Grobelšek Erika. About Limonite Pebbles in the Postojna 
Karst. Naše jame, 11 (1969), 83-88, 1970, Lit. 9. 

The grains of goethit, quartz and turmaline were found by the mineralogic 
analysis of limonite concretion from finding-place in Uppercretaceous limestone near 
Postojna. Limonite retired from saturated solutions into porous limestone, covered 
by soil and marl and sandstone from Eocene flysch. Gravels of limonite from 
Postojna Karst and its underground result probably from such concretions. Problems 
of autochtonical and allochtonical origin of clastic sediments on the surface as in 
the underground of Postojna Karst are indicated. 

Pri goomorfoloških in speleoloških raziskarvah kraških terenov v Slovenijii. so 
bili zadnja leta najdeni številni klasični sedimenti (R. Go sp odar ič, 1968; 
D. Ra dinj a, 1967; M. šifrer, 1967; P. Habič, 1968). Prodnato frakcij o 
teh sedimentov sestavlja tudi zaobljen limonit, hoksi.t in ferrilit. Dokaj temelj
ljita terenska in laboratorijska raziskava takih sedimentov iz Julijskih Alp in 
slovenskega dela Dinarskega krasa je pokazala, da je najbolj pogosten ferilit 
(R. Go sp odar ič , 1968; R. Go sp odar ič - J. Pohar, 1966). Ker je 
po obliki podoben bobovcu, ga je E. Gr o 1b e 1 ško v a (1966) imenovala psev
dobobovec. Kemične analize so pokazale visoko količino F~3 (okoli 80 %) 
tudi pri psevdomorfozah pirita po goethitu in pri avtohtoni kosovni rudi. Vse
povsod gre za limonitno rud o v kristalinični in amorfni obliki (A. R j a z a ;n -

cev, 1963; E. Grobelšek, 1966). 
Številna nahajališča psevaobobovca poznamo tudi na Postojnskem !krasu 

med Postojno, Planino in Cerknico. Poleg njega najdemo še mnogo prodnikov 
oolitnega boksita, manj pa kremena in raženca. Prod je največkrat pomešan 
s kremel1!0Vi.m peskom in rja:vka:sto ilovico. Med številnimi najdišči homo po
sebej opisali limonitno konkrecijo s pobočja Pečne rebri (761 m) vzhodno od 
Postojne, ker domnevamo, da bi iz takšnih ali podobrrrih avtohotnih ležišč li
monita mogli izhajati njegovi prodniki na kraškem reliefu (sl. 1). 
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Sl. l. Geološki profil med Postojno in Ravbarkomando vzhodno od železnice in ceste 
Postojna-Ljubljana. Puščica označuje najdišče limonitnih konkrecij. 1-eocenski Hiš 
(lapor, kalkarenit, peščenjak), 2- transgresivna breča in konglomerat, 3- zgornje
kredni zrnati apnenec z ru<listi in keramosferinami, 4 - zgornjekredni neskladoviti 

apnenec z rudisti 

Fig. l. Geological profile between Postojna and Ravbarkomanda, eastwards from 
railway and road Postojna-Ljubljana. The arrow marks finding place of limonite 
concretions. 1 - Eocene flysch (marl, calcarenite, sand-stone), 2 - trarisgressive 
breccia and conglomerate, 3 - Upper cretaceous grained limestone with rudists and 

cheramospherines, 4 - Upper cretaceous masive limestone with rudists 

Sl. 2. Limonitna konkrecija na sivorjavem drobnozrnatem apnencu. k - konkrecija. 
li - sekundarna limonitizacija, a - apnenec. F oto: R. Vončina 

Fig. 2. Limonite concretion on grey-brown fine-grained limestone. k - concretion, 
li - secundary limonitisation, a - limestone. F oto: R. Vončina 
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Omejeno najdišče je na višini 600 m, vzhodno od prvBga kilometra ja
vomiške ceste. Tu je vrtačast <svet, ki je bil nekJdaj pogozden, ~daj pa so j ase 
in vrtače ·obdane z .nizik·im grmičevjem. Vrtače imajo ·preun.er 20-30 m, a so 
komaj 5 m globoke z razmeroma širokim racv;ni:m dnom. V eni ]zmed njih so 
vojaki odstranili tanko rjavikasto in rdečkasto prst ter ob skalnri. podlagi zadeli 
na mnogo li:mcmitnih konkrercij z ve:Likostjo med 5 in 30 cm. 

Analize pod milk11oskopom v preseV!lli ·in odsevn:i svetlobi so dale prav za
nimive podatke o sestavi 1irnon:itne k:onkrecije in o njeni povezavi z apnencern, 
v katerem je nastala. 

Analizirani vzorec (sl. 2) je limonitna konkrecija premera 6 cm na drobno
zmatem rudistnem apn.encu zgmnje krede. Apnenec je sekundamo prepoden 
z limonitnimi infiltracijami. Pod mikro:skoprom sporzmamo1 limonit, deLno že !kri
staliziran v goethit. Med lističi gothita (0,02 mm) ISO poligonaln.a zrna kremena 
(0,08 mm) in· redka podolgovata zrna turmalina in sadre (sl. 3). Kontakt med 
limonitnJo kio'I11krecijo in apnencem je oster. Centimeter ši:t1ok mb konkl'ecije 
vsebuje odlormke tega apnen.ca. Na njih vidimo, ika:ko je 1im:olllit izpodrinil 
apnenec (sl. 4). 

Poleg limoruita najdemo ·v apnencu tudi kopuče kristalov sadre. Takšen 
20 X 20 cm velik skUJpek rsadrilllih kristaLov so našli delavci pri gradbenih• delih 
v vrtači pod železniško postajo leta 1963. Hram ga mUJZejSika zibirka Inštituta 
za ra.ziskovanje krasa SAZU v Bo,stojrui. N astaJnek sadre si lahko rčlJZlago s 
procesom oiksidacije .pririta (ki je v laporjih in peščenjaikih dokaj pogoiSit), pri 
tem se je žveplena ikislillla vezala na ka1cij in dala 1sadm. Zgorrnje analize ka-

Sl. 3. Limonitna konkrecija v presevni svetlobi, li- limonit in geoth~t, Q- kremen, 
t - turmalin. Foto: E. Grobelšek 

Fig. 3. Limonite concretion in transparent light, li - limonite and geothit, Q -
quartz, t - turmaline. Foto: E. Grobelšek 
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Sl. 4. Limonitna konkrecija. Meja med apnencem in limonitom v odsevni svetlobi, 
li- limonit, Ca - apnenec, Q - kremen. Foto: E. Grobelšek 

Fig. 4. Limonite concretion. Limit between limestone and limonite in reflected light, 
li. - limonite, Ca - limonite, Ca - limestone, Q :._ quartz. Fo~o: E. Grobelšek 

žejo, da je limonit nastal na apnencu kjer so se izločali koagulati železovih 
oksidov in kolod.dnega kremena iz močno na:sičene vode. Voda se je obogatila 
z rudmmi snovmi, 'ko je pronri.cala skozi prst ali pa :skozi 1a~porne m peščenja
kove plasti nekdanjega f1išnega :poikvova 

Iz zbram.ih geo>loških podatkov 1smo lahko sestavili prečni tprofil pi(Jibočja 
Pečne rebri i:n vnesli vanj sencmski rudistni apnenec, v:rh njega pa :paleogen
ske .plasti v obJri!ki neenakomerno debele plasti tra:n>Sgresivnega b.mg1omerata 
in breče ter lapor, peščenjak in kalkarenit eocenskega :liliša (sl. 1). Starost pa·
leogenskih sedimen1lov v hliž:ini zarisanega pmfila <SO podrobno opisali R. Go
spodarič, G. Kolosvary, R. Pavlovec in F. Proto-Decima 
(1967). 

Če podaljšamo sed.an}o mejo med f1išem in a~pnencem oziroma konglO!lile
ratom proti severovzhodu, :se pravi, če obnovimo razširjenost fLiša za konec 
pliocena ali začetek ledene dobe, potem je meja med flišem 1n apnencem na 
zahodni strani Ja'V'O>I'IIliikov segala dalje proti severu in vzhodu ter prekrivala 
več apnenca kot pa danes. Bile so torej dani geološki pogoj'i, da ·so se iz nasi
čenih raztopin lahko izločale. limonitne konkrecije ne >Samo v obravnavanem 
najdišč:u pač pa tudi drugod ob Fi'Vški kotlini, kjer so bile :podob;ne geološke 
razmere. 

Pri poznejši denudaciji po>vršja so bile i21postavljene odnašam.ju vedno večje 
količine k!onkreaij. ·Bovršilnske !ID podzemeljske vode so odlomke kontk:recij pre-

Naše jame, 11 (1-969), 1970 



O limonitnih prodnikih na Postojnskem krasu 87 

našale na uravnave, v depresije med njimi in v podzemeljske prostore ter jih 
pri tem zaoblile do najvišje rmo~ne mere. Z Umonitom so bili seveda tran..s;por
tirani tudi kremen im drugi \miiinerali iz konkirecij. 

Predniki li:monita sestavljajo delno tudi klasične sedi!mente v jamah. Iz 
Pisanega rova Postojnske jarme poznamo takšen material 20m nad današnjj>md 
vodnimi mbovi v skalni za:jedi, ·kd je bila vedno ~zven v:pliva)•skozi strop cui1lja
joče vode. Sem lahko prištevamo tudi psevdobobo·vce v PJaninski jami med 
gruščem v Parad!ižu, vrh ~l:ovice v Katernovem in Rudoliovem 11ovu. To so 
sedimenti izpred wiirma, ko so bile rečne struge in vodni rovi drugače raz
porejeni po Pivški ·kot1ini in v obdajajočih pobočjih. PirvJka je lahko d!rnela več 
po!Vršinskiih pritokov iz :mejnega področja med atpnencern im :lilišern, kjer so 
domnevno nastajale limon.itm.e konk,recije, katerih odlomki :so bili nato lmt 
prod.niki odloženi v podzemlju. 

Ko goVIorimo o psevdobobovou v podzemlju, .moramo omeniti razpravo 
B. S chi 11 ata (1969) o kvarcitnih prod.ni:kiih in konglomeratu hotbovca v jam
skih sedimentih. V jami Langenfe•Ld v Severni Nemčiji je .1zkopal 2m debelo 
plast sedimenta:. V najbolj spodnjem delu so bili biobio!Vci imi kvaroitni prodniki, 
ki so :po njego'Vem mnenju nastali jjz rpeska in peščenjaka ob de1ova:nju vode, 
bogate z železorvimi in manganovi:mi oksidi. To je hiJpoteza avtohtonega na
stajanja bobovca v različno starih in razvitih rovih. S c·h i 11 at prikazuje 
tudi nekaj skic, kjer so nasičene vode pritekle v podzemlje skozi špranje v 
stropu in prodrle do najbolj spodnjih naplavin alohtonega peska, že delno 
sprijetega v peščenjak. 

Nakazani proces :se zdi neprimeren za ponorne Postojnske jame, kjer so 
fluvialne naplavine ~z fLiša po vseh rovih več !kot očitne. Momo pa hi bilo 
avtohtoni nastanek upošteva:ti v breznih, kaminih in posameznih žepih v kra
škem reliefu, kjer ta:kšne bobovce v kon.gl01meratu ali ;posamdč tudi poznamo, 
npr. v Taborski jami, v enem kaminu v Lekinki, v useku železnice pri Črno
tičih, ob železnici pri Uncu iln drugod. Sem je šteti tudi številna najdišča psev
dobobovca v alpskem svetu, ki kažejo na aloktoni in avtohtoni izvor (E. Gr o
b e 1 še k, lo966). 

Problematika Limonitm.ih prrodn.ikov na kraškem ·reliiefu in v jamah je torej 
še precej zapletena in bo treba še mnogo terenskega ter laboratorijskega dela, 
da bomo našli pravi odgo;vor o njihovem nastanku in promenu za geomodolo
gijo in speloologijo. 

Summary 

ABOUT LIMONITE PEBBLES lN THE POSTOJNA KARST 

In last years severa! clastic sediments at geomorphological and speleological 
investigations of karstic regions of Slovenia (NW Yugoslavia) were found. (R. Go
spodarič-J. Pohar, 1966; E. Grobelšek, 1966; D. Radinja, 1967; M. 
šifrer, 1967; P. Habič, 1968; R. Gospodarič, 1968). The most common 
in gravel' s fraction is ferrilite with more than 80 °/~ Fe20 3, which was named by 
E. Grobelšek as pseudobean-ore- But everyvhere it is limonite ore in a crystalline 
and amorphic form (A. Rjazancev, 1963; E. Grobelšek, 1966). 

We know severa! finding-places of pseudo-b~an.:.ore also from Postojna karst, 
among Postojna, Planina and Cerknica. Limonite concretion from slope of Pečna 
reber is described apart, because we suppose, that from such or similar autochtonous 
layers of limonite could result its pebbles on the karstic relief (fig. 1). 
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Analysed sample (fig. 2) is limonite concretion of 6 cm of diametre on fine 
grained rudist uppercretaceous limestone. Limestone is secundary soaked with limo
nite infiltration. In the microscope in transparent and refleded light we perceive 
limonite, partly crystallised in geothit. Among leaflets of geothit (0,02 mm) are polly
gonal grains of quartz (0,08 mm) and rare, oblong grains of turmaline and gypsum 
(fig. 3). The contact between limonite concretion and limestone is sharp. One cen
timetre large edge of the concretion contains fragments of that limestone. We see 
on them how limonite displaced limestone (fig. 4). By the side of limonite we can 
find in the limestone also indipendent grobupes of gypsum crystalles. One of them 
(20 X 20 cm) is saved in Institute for Karst Researching in Postojna. 

Analyses show that limonite originated from coagulates of iron oxydes and 
coloid quartz in very saturated water. The water enriched by mineral substances, 
when it percolates through soil or through mari and sandstone layers of former 
flysch cover above the limestone. Geological profile shows (fig. 1), that Paleogene 
stra ta, which were described in detail by R. Go sp odar ič, G. K o 1 o s vaT y, 
R. Pa v 1 ove c, and F. Pr oto·- D eci ma (1967), could cover more limestone at 
the west part of Javorniki Mts. at the end of Pliocene or at the beginning of Di
luvium. At a later denudation in the glada! period the surface and subterraneari 
waters transported the fragments. of limonite concretions across the flattenings into 
depressions and underground rooms and rounded off to the highest rate. With limo·· 
nite also quartz and other concretion minerals were transported. 

Therefore we find among clastic sediments in the caves of Postojna kairS.t 
numerous limonite pebbles, for example in Gay Coloured Channel in Postojna Cave, 
and in Katerna and Rudolf channels in Planina Cave. The pebbles were deposited 
by underground rivers in horizontal galleries in different hol'izons, and not only 
in the lowest layers at rocky bottom. Therefore we could not use B. S c h i 11 a t 
(1968) hypotese about autochtonous origin of bean-ore in the cave. It is possible 
to consider the authochtonous origin in corrosive abysses or in single pockets of 
karstic relief, so as thought for some finding places in Julian Alps also E. Gr o
b e 1 še k (1969). 
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UDK 551.442.4(552.1 :543.6)(497.12 Mežica) 

• 
STALAKTIT IZ RUDNIKA MEžiCA 

ERIKA GROBELšEK, RUDNIK SVINCA IN CINKA, MEŽICA 
RADO GOSPODARIC, JAMARSKI KLUB »LUKA CEC«, POSTOJNA 

GrobeLšek Erika & Gospodarič Rado. Stalaktit iz rudnika Mežica. Naše jame, 
11 (1969), 89-91, 1970. 

Opisana je mineraloška preiskava stalaktita iz kraške podzemeljske dvorane 
na horizontu 769 m (Helena-Igrčeva cona) v rudniku Mežica. Stalaktit ima poleg 
CaCos še Fe minerale. Pb in Zn m'ineralov nismo ugotovili. 

Grobelšek Erika & Gospodarič Rado. The Stalactite from the Mežica Mine. Naše 
jame, 11 (1969), 89-91, 1970. 

Stalactite from Pb and Zn Mine Mežica (N Yougoslavie). 
The mineralogical analysis of stalactite from karstic underground ·room on the 

horizon 769 m (Helena-Igrčeva zone) is gi ven. The Stalactite is composed by CaC03 
and Fe minerals. The absence of Pb an!l Zn minerals is established. 

Sl. l. Prečni presek stalaktita s prizmatičnimi (a) in poligonalnimi (b) zrni kalcita 
· ter letnim obročem (c). Kopija zbruska Foto: R. Vončina 

Fig. I. · Cross-section of stalactite with prismatic (a) and pollygonal (b) grains of 
calcite and year's ring (c). Copy of thin section 

Naše jame, 11 (1969), 1970 
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Svinčevo ·in cimlmvo ruda· kopljejo v :sredlnje.trias:nih apnelllcih in dolo
mitih. Te kamenine ISO na p ovršju močno za.krasele, na kraške pojaNe prod 
površjem pa zadenejo tudi rudarji pri iskanju 11ude 1S .sledillllimi rovi. Na lkra
ške votline so zadeLi skorr-aj v vseh <J:bzorjih: v območju Srce na 2. <Jbzocju 
v nadm. višim:i 735 m, na 3. orb~orr-j.u (846 m) i!n v Jožefa) Holenija rovu (728 m), 
na 4. obzorju v višinah 661m in 649 m, v oko.Lici v;padlllika Bargate na 7. in 
8. obzorju ter v Srednji oom. Najbolj značilna v rudišču :Ba je »Velika uniiOill
ska naraVI!la ra:zlPoika« med 8. in 10. ·obzorjem. S1kazi. te v<Jtlline lije voda 
curkoma ali pa se le v kapljicah prebija s kozi strop. Pri tem •odlaga tudi 
sigo na stlro1pu, stenah in po dll1u. Mežiški rudnik uvrščamo med rudnilke z 
izredno velikimi količinami vode, saj doteka v rove poprečno 40 m 3/m.in. 

Leta 1967 .smo naJbirali nekaj stalčllktitov v dvorallli horno.nta 769 m. EJnega 
med njimi smo anali:zirali, da ba. videlii, če ysebuje poleg CaC03 še kakšne 
druge minera1e, poseblno svinčeve aJJi cilllkove. 

Prečni presek stalaktita (sl. 1) pokaže ,zrnat agregat kalcita z radia1no 
koncentrično strukturo. Sredina vzrorca je •sestavljena iz poiligoma1nih osilro ... 
rohih (mo~aičnih) zrn kalcita s premerQiffi 0,2-0,5 :mm. Ta zrna •so razrporejena 
v krogu s premwom 5 mm. Pravokotno na središče so ·zrasla prizmatska oziro
ma vlaiknata zrna kalcita, verjetno paradiagenetsko spremenjena (sl. 2). Pri re
kristalizaciji so bili zabrisani tako imenovani »letni obroči« pokazatelji spreme
njenih letnih časov, temperature in kemičnega sestava vode itd. (C. Hahn e , 
M. Kir c hm a y er, J . Ott ema n n , 1968). V vzorcu je ohranjen le še en 

Sl. 2.. Rekristalizirana vlaknata zrna kalcita. Presevna svetloba, N + 
Fig. 2. Recrystallised fibrous grains of calcite. Transparent light, N + 

Foto: E. GrobeLšek 
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Sl. 3. Polig<malno neusmerjena zrna kalcita (Ca) s Fe oksidi in oksihidrati. 
Presevna svetloba, N = 

Fig. 3. Pollygonal non-directed grains of calcite (Ca) with Fe oxides and oxyhydrates. 
Transparent light, N = Foto: E. Grobelšek 

»letni obroČ << (sl. 1). Poudarjen je z organsko substanco, ild jo je rekristalizacija 
(diageneza) »po1tiskaJ.a<< pred ·seboj. 

Stalaktit je obarvan zaradi porilrnesi. železovih oksidov in {)lksihidratov, 
ki so kot 0,1 mm vel~i Vlključkli. enaJkomerno raztresem po vsem v~orcu (sl. 3). 
Svinčevih in cimilmvih mtneralov ni videti, pa tudi p-ri kemični anali:z!i. pre
i'S!kanega stalak.tita j.ih nismo našli. 

Uredništvo sprejelo 20. 12. 1969 
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PRESENETLJIVE NOVOSTI V JAMSKI FAVNI 
BOSANSKE KRAJINE 

UDK 574.9 

BORIS SKET, JAMARSKI KLUB LJUBLJANA-MATICA, LJUBLJANA 

' Sket Boris. Presenetljive novosti v jamarski favni Bosanske krajine. Naše jame 
11 (1969), 93-100, 1970, cit. lit. 9. 

Razloženi so trije pomembnejši vzorci razširjenosti jamskih živali v Dinarskem 
krasu. V Bosanski krajini je ugotovljeno mešanje severozahodnih in jugovzhodnih 
živalskih skupin. Pomembnejše najdbe iz krajiških jam so npr. jamska školjka 
Congeria sp., polži Hadziella sp. in Lanzaia sp. ter dve novi vrsti monolistrinov 
(diagnozi sta podani v nemškem povzetku) . 

Sket Boris. Surprising Novelties of the Cave Fauna in Bosanska krajina. Naše 
jame, 11 (1969), 93-100, 1970, Lit. 9. 

Three different distributional patterns of the Cave fauna of the dinaric Karst 
are discussed. In the middle zone - for example Bosanska krajina - the NW and SE 
faunistic elements are mixing. The more important founds from this country are : 
the cave mussel Congeria sp., the snails Hadziella sp. and Lanzaia sp. and two new 
species of Monolistrini (the diagnoses are done in the german summary). 

Poibudo za pisanje tega priSipeV'ka so dala presenetljiV'o zanimiva odkritja 
v ,severoiZahodlni Bo!Sini. Čeprav so te najdbe »prero~ovali« - seveda med 
vrsticami - že kar ,stari zapisi, imajo za zoogeografijo našega jamskega žival
stva tolikšen pomen, da jih ne hi kazalo v slovstvu zanemariti. 

Najpomembnejši del našega jamskega živalstva, če pustimo' tokrat oib 
stranD. sorodno živa1stvo iiZ talne vode, 'kaže predvsem tvi tipe razširjenosti. 
Prav dobro pozmamo močerila (Proteus anguinus Lau:r.). ki ga večina ljudi, 
morda celo mnogi b~ologi, v :miJslih vežejo na Postojnslm jamo. DejaniSiko sega 
njegovo področje od meje .z Italijo vse do meje Črne gore. Jamski čxv cevkar 
Marifugia cavatica Ahs. et Hrabe, opisan iz hercegovskih jam, ži!vi do Črne 
gore na vzhodu ,in lila 'Držašk€1m !krasu na zahodu. Te živali niso niti vezane 
na povodje Jadrana, saj živijo tuidi ob Krki in drugih iP'ritokih Save. To ,sta 
le dva primera splošno dinaJr~ih živali, ki ;sta celo bll'ez bližnjega sorodstva 
kjerkoli na svetu. Sicer bi lahko v to skupino prišteli še jamsko kozioo Tro
giocaris anophthalmus Kollar, ki pa ima sorodnike v Franciji in na Kav,kazu, 
ter še ko!plico drugih. Nedvomno grel za živali, ki so se že v geološki .preteklosti 
preseHle i:z morja v sladke vode in živeli pred nastankom krasa v površinskih 
sladkih vodah Severne Egeide (miocen~pliocen) . Te živali so se umaknile iz 
površms:kih V'oda v vodzemlje verjetno šele takrat, ko je zakrasevanje tega 
ozemlja že močno na!Predorvalo. Tako rsi lahka najlaže ra:zlčllgamo dej;stvo, da se 
ni na tako oibsežnem 'OC?:,emlju razviio več ;samostojnih v,rst, tei!TIIVeč rase, ki so 
si med seboj zelo iiJOdobne (sl. 1). 

Naše jame, 11 (1969) , 1970 
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Sl. l. Trije tipi razširjenosti dinarskih jamskih živali - Abb. l. Drei Verbreitungs
typen der dinarischen Hohlentiere: 

1 - subgenus Pseudomonolistra, jugovzhodni element - siidostliches Element, 
2 - subgenus Monolistra s. str., neizrazit severozahodni element - nicht ausdriick

lich nordwestliches Element, 
3 - genus 'in vrsta Marifugia cavatica (jamski cevkar), splošni dinarski element -

allgemein dinarisches Element, 
4 ..:_ jamska školjka - Hohlenmuschel Congeria -sp., jugovzhodni element - siid

ostliches Element, 
5 - genus in vrsta Hadzia jragilis, obmorski element - am Meer gelegenes Element. 

Drugi tip 1ra:zširjenosti kažejo živali, ki so očitno vezane na bliž!ino morja, 
a imajo tudi zelo ra~Ztegnjen a;real. Tako živi npll'. amfipodnli. rak Hadzia fra
gilis Kar. ob jadranskem obrežju od DUJbl"OVIIlika do Rovinja in ga le na Po
povem polju najdemo razmeroma daleč od morja. Pri tej in podobnih obililkah 
pa gre nedvomno za mlajše, neposredne priseljence iz morja. Na.j mimogrede 
omenim, da so neko,č tako jaa:nskega ceV!karja marifugijo kot tudi skiUip;ino 
Monolistrini, o kateri bo še govora, šte1i med neposredne morske priseljence. 
Ta domneva se je pokazala kot zgrešena (B. Sket, 1965). Danes že dobro 
poznamo razšd.rjenost teh živali, pa jo lahko dobro primerjaa:no z razš1rjenostjQ 

Naše jame, 11 (1969), 1970 
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»starih« sladkovodnih živali kot so močeril in družina Asellidae. Vemo, da mo
čeril in sploh dvožd.vke nima,jo ZV'eze z morjem in tudi niliče ne misli, da bi 
vodni os1ički šele v bližnj1i geološki preteklosti prešli iz mOTja v sladke vode. 

Najbogateje zastopan je tretji tip x-azštrjenosti. Gre za vrste ali skupine 
Vl'st, ki so razvojno vezane na enega med ekstremn.im!i konci Dinarskega krasa. 
Za bogatejšega izmed teh razvojnih središč moramo vsekakor šteti Hercegwski 
kras z »okol<ioo«, predvsem C1I'11o go[1o, dele Bosne in Dalmacije. Omenim naj 
le najmalrkantmejše predstavnike tukajšnje jamske favne. Med .polži je z:na
čilen rod Lanzaia iz tekočih voda. Tukaj živi wzredno zanimiva jamSika ško,lj,ka 
Congeria kusceri Bole, ponekod v veltkanskem številu (sl. 2). Postranica Typhlo
gammarus mrazeki Schaf. živi v naj-različnejših ti!plih voda, včasih .pleza tudi 
po sigi, kjer voda le polJZi, in se mu tedaj. pridruži svojevrstni hrošček Hadesia 
vasiceki J. Mtill., kri. se hrani s filtlrira:njem polzeče wde. Od hmščev velja 
omeniti še obsežen rod Antroherpon, VlOdne i:zopoone rake pa zastopa podrod 
Pseudomonolistra. 

V severozahodnem središču, ki ga predstavljata predvsem Notranjski in 
Dolenj,ski kras, je sicer manj iz;racitlih posebnežev, je pa živa:l:stvo1 prav bogato. 
Videt~ je, da semkaj teži ne le Gorski Kotar z deli Like, temveč tudi vse južno 

Sl. 2. Skupina jamskih školjk Congeria kusceri Bole v neki hercegovski jami. 

Abb. 2. Kolonie von Hi.ihlenmuscheJ.n Congeria kusceri Bole in einer Hi.ihle 
der Herzegovina. Foto: J. Bole 

Naše jame, 11 (1969), 1970 
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obrobje Alp v Benečiji in Lombardiji. Tukaj z1v1 npr. hrošček drobnovratnik 
(Leptodirus hochenwarti F. Schmidt), prVli znani jamski hrošč na: svetu; na 
prvi pogled je nekoliko podoben juguvzhodnemu antroherpmLU. Nasproti lan
caji stoji tukaj polžji rod Hadziella; večina vrst ima povsem plosko hišico. 
Namesto :skupine Pseudomonolistra živi tukaj Microlistra. Težje pa hi označili 
takšne skupine, kot so npr. rod Zogpeum med kopenskimi polžki pa Monolistra 
s. str. in Typhlosphaeroma med mcmolistrini. Ti segajo iz svojega bogatega 
središča v južni Slorveniji še daleč na zahod, a imajo posamezne in osamljene 
vrste še prav v osrčju HercegOViskega krasa. 

Verjetno je tak vzorec razširjenosti značilnost tistih živali oziroma skupin, 
ki so se začele um.i:kati iz površinskih voda v podzemlje že razmeroma zgodaj, 
ko je bilo zak:rasevarnje morda še omejeno na ločena področja. Ta razlaga nji
hove razširjenosti se zdi zaenkrat najpri:mernejša. 

Do nedavnega so bili speleobiologi prepričani, da sta favni Hercegovine 
in Slovenije med seboj ostro ločeni. Meja med njima naj bi bila Zagreb-Krk 
(R. Jeannel, Hl28); po Jeannelovih izsledkih naj bi bila to dejanska meja 
za .seveme ,skupine hroščev, juž:ne pa jo izjemoma tudi prestopajo. Čeprav so 
raziskave od Jeannelorvih časov močno napredovale, se je z:delo, da leži med 
Slovenijo in Hercegovino razmeroma sla:bo naseljeno .področje, zlasti zadeva 
to vodne jamske živaLi. Meja med obema središčema naj bi bila torej precej 
izrazita. Vendar pa so se leto za letom vrstile nove najdbe, areali severozahod
nih tipov so se širili proti jugovzhodu in areali jugovzhodnih proti ~severo~ 
zahodu. Tako .smo postopoma zoogeografsko »i2'lpolnili« Liko, Kordun, Kr:bavo, 
jugozahodno Bosno. Pokazal se je mozaik raznorodnih elemeritov, meja med 

1mm 

Sl. 3. Dve novi vrsti polžkov iz Bosanske krajine; levo - Lanzaia sp., jugovzhodni 
element, desno - HadzieUa sp., severozahodni element 

Abb. 3. Zwei neue Hohlenschnecken aus der Bosanska krajina; links - Lanzaia sp., 
stidostliches Element, rechts - HadzieUa sp., nordwestliches Element 

Naše jame, 11 (1969), 1970 
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Sl. 4. Monolistra (Monolistra) monstruosa n. sp., 
nova vrsta rakca iz izvira Majdan; značilnost 
podrodu so kleščice na samčevih nogah, značil
nost vrste pa predvsem trnasti izrastki na hrbtu 
Abb. 4. Monolistra (Monolistra) monstruosa n. sp., 
eine neue Krebsart aus der QueUe Majdan; 
Charakteristikum der Untergattung sind die 
Scheren an den mannlichen Fiissen, der Art 

aber vor allem die Dornfortsatze am Rilcken 

področjema se je .skoraj razblinila, vendar ne to1iko, da ne bi morgli prepoznati 
značaja in izvora posameZ'ne skupine. 

Ko sem v želji, da bi raziskali še favno jam v severni Bosni in Srbiji, ki 
je bila doslej skoraj neznana, zbiral podatke o znanih jamah, seveda nisem 
pričakoval česa posebnega. Zarto sem bil presenečen, ko ·sem prebral v beo
grajskem Gla>SIIliku georgrafskog društva (F. Kat ze r, 1921) tale podatek: 
izwra Bušljenica in Oko na Lušci polju pri Sanskem mostu prinašata od nekod 
školjčne lupine; školjko so tedaj določili kot Dreissensia polymorpha fluviatilis 
var. elata. Sko1jka Dreisser>.sia ~ravilno Dreissena) živi pri na:s v makedonskih 
jezerih in v podonavskih rekah. Takoj pa sem se spomm.il, da so kot dreisseno 
določili nekateri jamarji (P. Re my, 1953) tudi pozneje prepo·znano jamsko 
školjko kongerijo. Fodobnost je res velika, vendar so• tudi razlike dovolj očitne 
in razen tega si dreisseno prav težko predstavljamo v hercegovskem :iJn kra
jiškerrn podzemlju. Cudil pa sem se zato, ker smo jamsko kongerijo imeli za 
prav zanesljiv endemit podzemlja med Zavalo in Vrg;orcem. Naj omenim, da 
smo že preJSnJa leta našli v Krajini tudi zastopnike rodu Monolistra s. str., 
kolega J. Bo 1 e in E. Pre tne r pa sta prav pri Sanskem mostu našla polže 
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iz rodo~ Lanzaia in Zospeum ter jamskega cevkarja Marifugia (sl. 3). že dolgo 
je znana, pa skoraj pozabljena tudi najdba močerila v Lušci polju (D. Bo 1-
k a y, 192o9). 

Vse je torej kazalo na prav zanimive najdbe. Z mnogo upanja sva začela 
s kolegom F. Ve 1 k ovr h om raJZiskovalno pot skozi Bosno v Z ah. Snbijo, pa 
prek Vojvodine v Podravino in Slavonijo. Odprava je bila uspešna, saj sva 
po'V'sod v izv,irih in vodnjakih našla ;precej podzemelj,skih živali. Bosanska kra
jina pa naju je izdala. Brezna- 'izviri v Lušci polju so bila zvrhano polna 
vode, iz Dabarske pecine nad Sanskim mostom pa je drla mogočna reka. ču
dovit pogled, a hudo TaiZOČaranje za biologa. Zadovoljiti smo se morali z nano
som ob izviru Bušljenica, ki nam je končno potrdil, da so >>dreissene« dejanSiko 
kongerije. :KJer nama radovednost ni dala miru, sva v lepi, S!Uhi jeseni ponovno 
obiskala Bosansko kraj1ino. Na Lušci polju (»glavno mesto« je Lušci Palanka) 
že nekaj mesecev ni deževalo. Bušljenica, nekaj metrov globoko brezno na dnu 
lijakaste vrtače, naju je ,spet razočarala. Domačini so namreč zadelali njen 
vhod z veliko skalo', kd. je nisva mogla odstraniti. Nekaj kilometrov južno od 
Bušljenice, v dnu polja, je izvir Majdan, katerega notranjost pa je lahko do
stopna. V Katzerjevih časih so se bojda spuščali vanj domačini po hladno vodo 
za bolnike. Tu pa sva našla ~prav imenitnega rakca; po trnili na hrbtu bi sodil, 
da spada v skupino MicroListra, kleščice na sa:mčevih nogah rpa povedo, da gre 
le za nenavadnega pripadnika skupine Monolistra s. 'str (sl. 4). Že ponoči 'SVa se 
napotila do izvira Oko. Skalnat kotel, 30m širok in 25 m globaik, v katerem 
je zdaj le jezerce, se nama je v temi ~del -orjaškd.. Ob deževju voda izredno 
hitro naraste in odteka po strugi pmti ponorom. JamSiki prostori tukaj niso 
dostopni, v naplavini pa je polno lmngerij. Velja omeniti, da je geograf Ka t':z: er 
proučeval izvire in ponore na tem polju v zvezi s kritiko Grundove teol1ije 
o sploŠini kraški podtalnici. Po hidrografskih razmerah je ugotovil skoraj po
polno samostojnost posameznih tukajšnjih objektov, čeprav so si včasih zelo 
blizu. 

Sl. 5. Monolistra (Pseudomonolistra) bosnica n. 
sp., nova vrsta rakca iz Dabarske pecine; pri 
tem podrodu sta oba spola brez kleščic na nogah, 

značilnosti vrste pa se kažejo na listastih 
nožicah - pleopodih 

Abb. 5. Monolistra (Pseudomonolistra) bosnica n. 
sp., neue Krebsart aus der Hohle Dabarska p€
cina; bei dieser Untergattung sind bei beiden 
Geschlechtern an der Fiissen keine Scheren vor
handen, Charakteristikum der Art aber zeigen 

die blattformingen Fiisse- Pleopoden 

Ponovno sva obiskala tudi DabaJrsko pe6ino. Ta jama ima v veliki vhodni 
dvorani, ki je deloma še osvetljena, večje jezerce. Coln potrebujemo, če hočemo 
priti do rova, ki vodi dalje v notranjost. Zdi 'Se, da voda v tem rovu ob deževju 
preveč dere, zato v preostalih lužah ne najdemo skoraj nobenih živali. V vhodni 
dvorani pa smo spet našli zamirnivo druščina, npr. Žlive štkoljike, polžke, mona~ 
listre iz vzhodne skupine Pseudomonolistra (sl. 5), jamske postranice in celo 
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jamskega nitkarja (Prostorna sp.), verjetno iste vrste, kot jo poznamo iz herce
govskih jam (K. Tarman, 1961). 

če k opisanim najdbam pridrUŽlimo še živa1i izvirov Samice SW od San
skega mosta, potem spoznamo še eno zoogeografsko neopll'edeljeno področje, 
podolbno področju v širši Liki. Tudi tukaj živijo skupaj severo~ahodm:i in jugo
vzhodni favnistiani elementi. Upamo, da bomo pri nadaljnjih raziskavah teh 
krajev našli še kaj zanimivega. 

Zusammenfassung 

DBERRASCHENDE NOVITATEN DER HOHLENFAUNA 
IN DER BOSANSKA KRAJINA 

Die bedeutendsten Elemente unserer Hoh1enfauna zeigen vor allem drei verschie
dene Verbreitungsmuster. Die Arten der ersten Gruppe (z. B. Proteus anguinus, Mari
fugia cavatica) haben eine weite Verbreitung langs des Dinarischen Karstes. Das sind 
wahrscheinlich verhaltnissmassig junge Immigranten aus den oberfHichlichen Stiss
gewassern der ehemaligen Nord-Ageis. :8ie zweite Gruppe (z. B. Hadzia fragilis) 
bewohnt fast die ganze NO-Adriakilste; diese Tiere milssen auch verhaltnissmassig 
junge Immigranten aus dem Meere sein. Das dritte Verbreitungsmuster lasst zwei 
Entwicklungszentren (S-Slowenien und Herzegowina) erkennen; im Zwischengebiet 
(z. B. Lika, sowie Bosanska Krajina) kom.men die Artengruppen heider Gebiete zu
sammen und eine scharfe Grenze existiert nach den neueren Daten nicht. In der 
Bosanska Krajina haben wir so die Tiere der NW-Gruppe (Hadziella, Monolistra s. 
str. usw.) wie auch der SO-Gruppe (Lanzaia, Congeria, Pseudomonolistra) ausser der 
allgemein verbreiteten (Proteus, Marifugia) entdeckt. Zoogeographisch und taxono
misch sehr interessant sind z.wei neue Arten der Monolistrini, deren kurze Diagno
sen hier folgen. 

Monolistra (Monolistra) monstruosa sp. n. Eine Monolistra (s. str.) Art mit cha
rakt"eristisch bedorntem Dorsum und verUingerten Uropoden; Pleopoden ahnlich wie 
bei M. c. caeca gebaut und proporzioniert. 

Monolistra (Pseudomonolistra) bosnica sp. n. Eine Pseudomonolistra-Art, bei 
der der Exopodit des I. Pleopoden grosser als bei M. hercegoviniensis ist und 8 Borsten 
am Distalrande tragt; andere Pleopoden-Teile etwa wie bei M. hercegoviniensis; 
Uropoden ziemlich kurz und breit; Rilcken nur mit niedrigen Warzen, ventro
caudaler Rand des Pleotelsons stark ausgepragt. 
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p o R o č I L A 

V. MEDNARODNI SPELEOLOŠKI KONGRES LETA 1969 V STUTTGARTU 

Na zaiključni seji mednarodne speleološke zveze v Ljubljani ·ob IV. CIS 1965 
je bila poverjena organizacija naslednjega V. mednamdnega speleološkega kon
gresa Speleološki z.vezi NelffiŠlke zvezne republike. Ta je organizirala kongres 
v Stuttgartu v času od 21. do 26. septembra 1969. Čepxav je skoraj leto prej 
Zveza nemških jam~Skih in kraških raziskovalcev z okro~nioo' prosila bodoče 
ref&ente, naj do določenega mka. predložijo organizacijskemu komiteju kon
gresa kratke povzetke SVIOjih predavanj, da bi jih vnaprej tiskala, se ji to iz 
različnih vzrokov ni posrečilo. Taiko 'SlO udelcienci prejelti. ob prihodu v Stutt
gart poleg propagandnega turističnega gradiva le tiskani rpmgram ·kongresa in 
2 zvezika opisov kongresnih ekskurzij. V prvem je na 92 straneh opisana pot 
po krasu Neo:nčije in Avstrije, v drugem pa je na 50 straneh opisana ekskurzija 
po· Švici. Člmom kongresa je bil ra.zdeljen tudi zvezek švicarske speleo1oške 
revije »Stalactite«, ki vsebuje konvendonalne zna:ke za potrebe jamarjev. 

Otvoritev koogresa je bila v nedeljo 21. 9. 1969 v dvorani stuttgartske 
univerze. Kongres je odprl v imenu pokrovitelja dr. H. Filbingerja, ministrskega 
predsednika dežele Baden-Wtirttemberg, državni sekretar prof. dr. W. Mecke
lein. V imenu organizacijskega komiteja je pozdravil udeležence predsednik 
kongresa, univ. prof. dx. H. Lehmann. Pismene pozdrave odSIOtnega generalnega 
sekretarja IV. lwngresa CIS prof. dr. V. Bohinca je nato prebral podpisani. 
Otvoritev niti zdaleč ni bila ta.ko slovesna kot pred štirimi leti v Kongresni 
dvorani Postojnske jame. 

IV .. kongresa se je udeležilo brez pridruženih članov skupno· 380 oseb iz 
25 ddav, V. kOIIlgresa pa le 232 članov in spremljevalcev iz naslednjih držav 
(v oklepaju udeleženci na IV. kongresu): 

l. Avstralija 3 (1) 15. Madžarska 7 (10) 

2. Avstrija 16 (25) 16. Nemška zv. republika 72 (12) 

3. Belgija 11 (19) 17. Nemška dem. republika o (6) 

4. Bolgarija 5 (1) 18. Poljska o (7) 

5. CSSR 9 (6) 19. Romunija 6 (7) 

6. Danska 1 (1) 20. ZSSR o (27) 

7. Francija 32 (53) 21. Španija 8 (10) 

8. Grčija 1 (5) 22. Švedska 2 (2) 

9. Irska 2 (1) 23. švica 14 (12) 

10. Italija 22 (41) 24. Turčija o (1) 

11. Jugoslavija 11 (89) 25. Velika Britanija 10 (13) 

12. Južna Afrika 1 (O) 26. ZDA 13 (15) 

13. Kongo o (1) 27. Kanada 2 (O) 

14. Libanon 4 (11) 28. Nova Zelandija 1 (O) 
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Iz Jugoslavije je bilo prvotno prijavljenih 13 članov, 1 spremljevalec in 
4 pridruženi člani. Zaradi bolezni in drugih vzrokov pa se je kongresa udeleŽ!ilo 
le 11 članov, inl to: 

iz Slovenije: F. Bar, I. Gams, F. Habe, J. Matjašič, M. Šibenik; 
irz; Hrvatske: S. Božičevic, M. Malez s soprogo; 
iz Bosne in Hercegovine: O. Uzunovic; 
iz, Srbije: B. čurčic in1 D. Gavrilavic. 
Na V. jugosl'Ovanskerrn speleološkem kongresu v Skopju jeseni 1•968 je bilo 

določeno, da se lwngresa udeležita tudi bivši in sedanji predsednik Speleološke 
zveze Jugoslavije. Na kongresu v Stuttgartu pa se je le prikazal sedanji pred-
sednik Speleološke zveze Jugoslavije, ni pa prisostvoval nobenim prireditvacrn. 

Predavanja so trajala od 22. 9. do 26. 9. 1969. Napovedanih je bilo 170, 
prebranih pa le okrog 120 predavanji v 6 sekcijah: 

1 a morlologij a krasa, 
1 b hidrologija kra!Sa, 
2 ·speleogen.eza, 
3 biospeleologij a, 
4 naselitev jam po človeku, 
5 jamski turizem, 
6 tehnična speleo1ogija, dokumentacija. 
Največ preda1vanj (povsod prek 20) je bilo v .sekcijah za morfologijo in 

hi<h'ologijo kirasa in bi!ospeleologijo. Od Jugoslovanov so predava:Li: 
B. č u r č i č : On some Distributianal Characteristics of Araneae Found 

in the Ca:ve of North-Eastern Serbia- The Iron Gate Region. 
I. G am s : Zur Ergiinzung der vergleichoodoo Forschungoo der Karst

korrosrl.onslintensitiit. 
F. Habe: Eis- und Schneehohlen in Jugoslawioo und ihre Verbreitung. 
M. Mal e z : Sandalja bei. Pula - eine bedeutende An:siedlung der jung

palool~tischen Jager in lstrien. 
M. M a le z : Die altpleistozanen Wivbeltierfaunen aus den Hohlen von 

Kroatien. 
O. U zu no vic : Hydmlog,ische Probleme im Unactal und Ergehnisse 

der spelaologischen und hydrologischen Untersuchungen. 
Poleg tega. smo Jugoslovallli sode1Jovali v ,posamezmih komisijah: v komisiji 

za statut (I. Gams), za najdaljše in najgloblje jame (S. Božičevic in D. Ga:vri-
1oviC) in v komisiji za terminologijo (F. Habe). Ob odsortnosti predsednika 
Speleološke zveze Jugoslavije so jugoslovanski člani izvolili za delegata SFRJ 
v medna.mdni speleolooki zvezi F. Habeta, za njego·vega namestnika pa 
:NL Maleza. 

O morfologiji krasa je bilo prvi dan 9 predavanj, predvsem o tro<p'skem 
krasu. Tako so N. Jim ene z, V. Pan oš 1n O. štel c 1 govorili o diferetn.
ciranem raz,voju krasa na Kubi, J. C or bel in R. Mu x art o krasu toplih 
regij nasploh, C, F. Au b o razvojnih rprohlemih tropskega krasa in o kraških 
površinskih oblikah na Jamajki. Drugi avtorji so obravnavali kras v vzhodni 
Nov:i Gvineji (P. W. WiLliam s), v Venezueli (F. Urha ni) in o korelaciji 
med jamami. in rek1llmi v PuerllOI Rico (W. H. Monroe). 

J. Corhel je govoru o važnosti ib1o1oškega učinkovanja na zaikras:evanje 
v. tropih. Boudaril je, da je zak:rasevanje veliko intenzivnejše na površju kot 
v notranjosti. Vz:rok temu pa ni toplina, ampaJk izredna vegetacijska odeja. 
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Do rstega rezultata je prišel v svojih raziskavah v tropskem krasu tudi Madžar 
S. Lan g. Poudaril je -intenzhmost biološkega preperevanja apnenca v bop~ 
skem krasu, -kjer traja vse leto skozi več miHjonov let trnrpična dorba. 

Med nadaljnjrimi sedmimi predavanji v tej sekciji je bila zlasti zanimiva 
tema o starosti 'zakrasevanja švabske Albe. Referent P. Gr o s c hop f po~ 
stavlja začetek tega procesa v konec pliocena. Med referenti o splošni modo~ 
logiji je izstopal B. Ge ze, ki je govoril o osnovnih principih relie:Ene in ver
zije kraške regije, P. Fene lo n pa je prikazal opažanja or evo:1uciji oblik v 
kraški karrmini. Zadnji dan je bilo 7 predavanj, v katerih sro referrenti priikazalri. 
morfološke značilnosti francoskega, irskega rim. slovaškega krasa. 

Hidrologija krasa je bila na: vrsti zadnja dva dni v rsekciji 1 h. Med dese.tlimi 
predavanji bi omenili referat A. Era s a (Španija) o nasri.čenosti voda v freatri.č
ni coni in M. G ad o ro s a (Madžarska) o poljih kot kraško-hidrogrra:fs1kih urrav
nalnili faktorjih. 'fui.j e refe<rati irz Z verzne republike N emčiLj e (P. G ro s c h or p f , 
G. Stra y le in E. V. Vi 11 inge r) so bili posvečeni kraško .. hidrografskim 
problemom švahske Albe. Med tem!i. je vzbudil .posebno z.animanje prikaz o 
odnosih med izviri na roibu švaihske Albe in suhimi dolinami v njenem plitvem 
in globokem kraru. Madžarski speleolog G. Dene s je prikazal 'rezultate kra
ško-hi:drn1nških raziskav na vzhodu Aggteleškega kraškega predela, njegnv 
roj ak M. G ad o rr o s pa: je govoril o kraškem izviru tople vode .. O hidroloških 
in speleoloških proiblemih v dolini reke Unac je poročal O. U zu nOr vic iz 
Sarajeva. M. C. B ro w n in M. L. W ig 1 e y ·sta poročala o simultan em za
sledovanju Vlode in poskusih determi.nacije vodnih bilanc v :nedosto;pnih kiraških 
plasteh, C. Ba 1 bian a d' Aram en gro pa je ra:zpd'avljal o 1I101Žnosti analiz.e 
v zajemalnih ;posodah pri poskusih s fluoresceinom. 

Fo,leg morlorlogrlje krasa je bilo 7 referatov o speleogenezi v dll'!U.gi sekciji. 
Zal sem IThO<gel prisostvovati le dvema referatoma. H. T ·rim m el , vodilni 
avstrijski speleolog, je gorvorri.l o rarzvojnih fazah alpskega krasa. Vzhodne Alpe 
so predmet speleorloških razprav že vse od konca 19. stoletja. Razvoj kra:sa 
in jam na tem podrorčju ;pripri.sujejo eroruji, lmroziji in inkaziji. V glavnem po
stavljajo razli&kovalci nastanek alpskih jalm v mladoterciarno doibo. Pri vzhodn~ 
alpskih jamah je bilo do sedaj veliiko govora o jamstkih nivoa!i.h, ve:ndar ni 
mogoče trditi, da so najvišji nivojri tudi naj·starejši. V vseh teh vzhodnoalpskih 
sistemih so zelo stari, zraven njih še zelo mladi jamski prostori. Tako lahko 
go-vorimo le o generacijah pmstorov (»Raumgenerationen«). Trimmel pred
videva v Vzhodnih Alpah tudi jamske proStore, k:i pripadajo .sedanjemu kra
škemu ciklusu, pa so hkrati ostanek neke prejšnje razvojne faze. Referent 
navaja ip'l'imere, 1ko so bili <S sedirrnenti iz:po1njeni prostori ·z erozijo ponovno 
izpraznjeni, s čimer se je razkril stari kraški ·sistem. Poledenitve 1n otopitve 
v ALpah sta dva bastvena faktorja, ki :sta vpLivala na razvoj krasa. Trimmel 
je na podlagi svojih izvajanj zaključil referat z nasvetom, da se_ pri preuče
vanju podzemeljskih prostomv ne smemo držati togih shem, temveč mnramo 
v vsakem sO:stemu posebej obdelati njegove razV'ojne procese. 

Zanci.:mi.vo je bilo tudi predavanje A Vistrijca M. H. F lin 1k a o kanjonskih 
oblikah v aiLpskih jamah tako v il.ezikah klot tudi orb lahno nag,njenih drsnih 
ploskvah bod!i.si v freatični kot tudi vadozni coni. Širina kanala je sorazmerna 
preto>Čini mno~ini vode, gloihi:na pa trajanju erozije. 

V to,rek 23. 9. je bci.lo :sedem predavanj o .speleogenezi izvenevropskih kra
ških področij: O avstra1sklih jamah je referiral E. B. Joyce, o ~starosrti sedi
merutov v jamah Boreno,re v Av.straliji R. Fran k, o no'Vozelandskem krasu 
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pa L. O. Ker mode. Ta je pozneje konec oktobra obiskal :Postojno in se 
zanimal za klasične kraške objekte ter prikazal v jamarskem večeru številne 
diapozitive iz novozelandskih jam. Več referatov je tudi govorilo o ameriških 
jamah v Kanadi in Virginiji. 

24. 9. je bilo vse dopoldne posvečeno koraziji, zlasti mno~ini C02 v aLpskih 
kraških tleh in jamah (A. B o eg li), v taJnem 21raku na Spitzbergih (G. N a
gel) in v Švicarski Juri (J. Mi ser e z). Zanimiv je bil tudi prispevek o top
ljenju apnenca v tekočih lin stoječih vodah (R. Mu x art- T. St c ho u z ko' y
J. C. Franc k) in o kraški korozijski intenzitetL J. Gam s). V isti sekciji so 
bili popoldne referati o >sigi in jamskih 1konkrecijah. Med temi je bi1o posebno 
zanimivo' poročilo o eksperimentih rasti recentn:ih jamskih bdJsemv, speleoido~. 
(W. Hom a n n) in poročilo H. W. F r a n k e j a in M. A. G e y h a o novih 
rezultatih določanja starosti stalagmitov z radioaktivnim ogljikom. Naslednje 
popoldne so bili v tej sekciji predstavljeni o;p1si .1rskti.h jam (E. K. Trat mann 
in J. Col em an), švedske Laponije (L. Te 11), madžarske jame Aggtelek
Baradla (G. D ene s) in nova raziskovanja v Hčillochu v Švici (P. B e 1r g). 
Pdkazane so bile metode za eksperimentalno razi:skovanje jam, preizkušene 
v Scani~?oari v Romuniji (J. Vi eh mann) ter razširjenost snežnic in ledenic 
v Jugoslaviji (F. H ab e). 

Predavanja v tretji sekciji so obsegala biospelenlogijo. O delu 'te sekcije 
pomča udeleženec J. Matjašič tole: Biospeleoloških predavanj je bilo 20. Med 
temi je bil zelo mstruktiven pregled biospeleološkega dela v španiji, ki sta ga 
podaJa F. E s p a ii o 1 in O. E s c ol a. C. J u b e rt hi e in R. Ro u c h sta 
poročala o svojih najnovejših raziskavah v podzemeljski ekologiji in tudi o 
nekaterih novejših :metodah raziskovanj. A. M. Gounot je s SVIOjim pri
spevkom o študiju bakterij v mrzlih jamah odprl zanimiv pogled na doslej 
premalo obdelani problem. Amer~kanec B. N i c h o 1 a 'S je poročal o obnaša
nju in dolžini življenja jamskih kobilic iz družine Rhaphidaphoridae. Njegov 
prispevek je bil zelo zanimiv in je prikazal velil~o novega. R. Arg an o in 
M. C. S bord o' ni sta predavala o tem, kako reagkajo jamski hrošči na vlaž
nost. Pri predavanju sta pokaz.ala sliko originalne naprave, s katero oo eks
perimentirali in 1S tem vzbudila veliko poZJornost pri francoskih biospeleologih. 
Med drugimi predavanji bi Olffienil G. T. J ef fe rs on a , ki je .prikazal raz
poreditev podzemeljskega živalstva na britanskih otokih. Pri tem je posvetil 
še pmv posebno pažnjo Niphargusom (pustranicam). Francoz G. Mag n ri e z 
je zelJo zanimivo go;ym"il o vsem, kar je znanega iz d~ine mopodnih rakov 
Stenaselidae, zlasti pa so dragoceni podatki o novejših najdbah iz Afrike in 
Amerike. Za biologijo je bilo važno tudi predavanje Francoza R. Gine ta 
o sezonskem ritmu razmnoževanja pri raku Niphargus. Ugotovil je, da kljub 
enakim klimatskim pogojem v jamah vse leto,. obstaja pri rakih Niphargus po
doben sewonski ritem razmnoževanja kot rpri postranicah iz površinskih voda. 

Zelo pod11obno je tudi FrancotZ. J. P. Henry poročal o biogeografiji in 
ekologiji jamskih Asellusov v Franciji in E. Or ti z iz Madrida o Asellidih 
Iberij:skega polotoka. A. B a 1 a: ce s cu (Romunri.ja) je skupaj z F. Rome r
jem (Nemčija) poročala o anatomskih in histoloških raziskavah na Speleole,pta 
l.eptogaster Winn. Uporabljala sta tudi elektrcmsiki mikrosiDop in oo' zato po
sebno citološke raziskave velik prispevek k poznavanju morfoJ>ogije jamskih 
živali. B. Cur čic iz Beograda je poročal o znarnlnostih raJZ[lil'Ostranjenja 
pajkov, ki jih je našel v jamah severovzhodne Srbije. Predhodno poročilo o 
fotoreceptorjih retine pr.i človeški ribici je podal J. P. Durand iz Moulisa. 
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V tej sekciji so bila tudi tri predavanja iz paleontologije: K. Eh ren berger 
je poročal o izkopavanjih v jami Schlenkendurchgang na Salzburškem, M. Ma
le z o staropieistocenski favni vretenčarjev iz hrvatskih jam, H. Schmid 
pa o paleontoloških najdbah v jami Baren1och v Švicarski Juri. 

V sekciji 4 so bila predavanja o naseljevanju človeka v jamah. M. Male z 
je govoril o pomembni mladopaleohtski naselbini lnvcev Sandalja pri Puli, 
J. B art a o temeljnih aspektih prazgodovinske naseiitve na Slovaškem, J. P. 
W id mer o bivališčih prvih ljudi. Med drugimi referati bi bilo omembe 
vredno predavanje A. Petro chi 1 o s o gravurah in slikah na jamskih ste
nah iz prazgodovinske dobe. 

O jamski turist1ki je brilo 7 referatov. Tako je med drugim pmočal L. Di
ne v o stanju in •razvoju jamar1skega turiZJma v Bo•1garliji. Zanimivo je, da 
Bolgarija do II. svetovne vojne ni imela nobene turistične jame. Rreučevanje 
krasa se je pravzaprav začelo šele leta 1948. Nobena jama ne moce postati 
turistična, dokler ni tudi znanstveno preučena. Tako imajo trenutno Bolgari 
6 turističnih jam, vse ja:m.e so zaščitene, važnejše med nj:imri pa so celo zaprte 
in pod nadzorstvom urada za varstvo narave. L. B 1 aha je poročal o turistič
nlih jamah Slo,vašlke, H. Trim mel pa o odpiranju in zaščiti avstrijSik:ih jam 
za turizem. 

V 6. sekciji za tehnično Slpeleologijo, dokUJmentacijo in reševalno s1užbo 
je podal H. Trim me 1 poročilo komisije za dokumentacijo najdaljših in 
naj globljih jam :sveta iJ!l posebej Avstrije. SkUJpaj s S. B oži č evi c em ri.n 
D. Ga vri 1 o vic em sem se udeležil seje te komislije, kjer je bila tudi po~ 
pravljena ustrezna lista za Jugoslavijo. Tako 1So vnesene nove dolžine ·za Križno 
jamo (7149 m), Pološlm jamo 6000 m, Vetrnico 4516 m, Pecmo 1kraj Karlovca 
3500 m itd. šteV'i1ne porpravke so vnesli tudi zastopniki drugih držav. Prvo 
mesto v svetu je prevzel jamski sistem Flint-Ridge Cave v ZDA s 117 !km, 
Hohlloch v Švici pa je s 104 km na drugem mestu na svetu. Na lestvici naj
globljih jam v Jugoslaviji so tudi nekatere spremembe. Podpisani je sprožil 
vprašanje pojma brezna. Po daljši debati je bil .sprejet prediog italijanskega 
delegata Mauccd.ja, da je šteti za brezno tisto depresijo, kjer je globina večja 
od širine in kjer je treba za raziskavo UJporabiti jamarsko' ocr:odje. Tako je tudi 
Crveno· jerzero pri Imotskem z globino 519 :m šteti med bre:zJna in ga sprejeti 
v ta ,seznam. H. Trim mel je rmenil, da bi smeli šteti pri Orvenem jezeru 
le od zgornjega roba do vodne gladine, ker dno jezera še !111i. preiskano, čeprav 
je znana njegova globrina. V jugoslovanski seznam najglobljih jam je na 
31. mestu sprejeta tudi nova jama Mamet v Velebitu pri Obrovcu z gl>obino 
206m. Tako je v Jugoslaviji trenutno 30 jam z dolžino nad 1000 m in 39 jam 
z globino nad 200 m. 

V isti sekciji je bilo tudi 8 predavanj o merjenju jam :in o načrtih. O mož
nosti uporabe geosonarja v speleologiji sta poročala P. He n ne in B. Kraut
h a u s en , J. H a 1 e š pa je poročal o rmetodologiji kraške stereofotodokUlffien
tacije. K. C r ame r je podal zanimive p:rrimere zračnih slik iz Bavarskih Alp 
kot pomožno sredstvo za ·ra:ztska:vo krasa. L. Co rdo s je po11očal o poenotenju 
jamskih kart, H. T ·rim mel pa o pripravah za atlas Mamutske jame v Dach
steinu. Italij<m L. Lavrenti je pri:kazal karto kraških pojavov na pJan01ti 
Serle pri Brescii, H. I 1 min g rpa je govoril o ·statistiki .kot sredstvu za Vlodenje 
razliskovalnega dela v jamarskih društvih. Temu sta sledili dve preda:va:njli. iz 
reševalne službe o racionalizaciji belgijske (J. P. Becker) in italijanske 
(M. Via ne Il o) službe in seja reševalne komisije ,speleoLoške Unije. 
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Spilošen pregled predarvanj nam kaže, da trenutno v speleologiji vodijo po 
številu in tudi tematiki predvsem Francozi, šele nato sledijo Nemci, Avstrijci, 
Angleži, Belgijoi in Španoi. Številna tehtna načelna vprašanja smo slišali tudi 
od Madžarov. Od slovanskili :narodov je bil ;sicer največji dclež Jugoslovanov, 
ki pa so prav gotovo prispevali premajhen delež v zakladnico· speleološke zna
nosti spričo tega, da se vedno trkamo na prsi, da je naša dežela zemlja klasič
nega krasa. V splošnem Tahko rečemo, da je bil ta kongres veli!ko ožj1i kot 
v Jugoslaviji, prikazal pa je predvsem le rama111SJka in germanska kraška 
podro.čja. 

Poleg referatov so bile važne seje posamemih komiSli..j, tako komislije za 
speleokronoJ.ogijo, komisije za kraško denudacijo, :za ter\ffiino1ogijo in kO\illven
ci.onalne znaike, kiomisije za najdaljše iJn najgLoblje jame, za jail11Sikii turizem, 
za reševalno službo in za statut. Za nadaljnjo krepitev mednarodne speleološke 
zveze pa sta bili 111ajvažnejši uvodna in zaključna seja V. mednarodnega kon
gresa. Na prvi, lk:i je bila 22. 9., je bilo sprejetih v Unijo 7 no'Vili članov: 
A~stralija, Avstrija, Brazilija, Juma Afrika, Luxen:burg, Nova Zelandija ii.n 
Venezuela. Na tej seji je po1ročal tudi predsednik zveze B. Geze. Pri Unescu 
ni ·dobilipodpore, ker ta mednwrodna organizacija podpira le dve najbolj aktu
alni in širokli. mednarodni orga111izaciji, Geografsko unijo im Unijo za geološke 
vede. Treba je vzbuditi z.an!Lmanje te mednarodne ocr'ganizacije s tem, da se 
posvetimo študiju hidrogeologije aridne cone. Predsednik zvez.e merui, da je 
nujna V:Zipootavitev stalne izmenjave informacij med birojem unije in njenimi 
člani. Prav zato predlaga ustanovitev komisije za informacije. Generalni sekre
tar zveze A. Ana v y je poročal, da je sekretariat razposlal speleo,Logom vseh 
dežel sveta več kot 250 dopisov. Informacije o delu naj ibi v bodoče ne po
šiljale le SJpeleo1oške .grupe in raziskovalci, ampak inštituti in la:boratoriji. 
Tako bi lažje koordinirali speleološko aktivnost 1in ·pospeševali mednarodne 
sestanke marnstvene in tehnične narave. Zadostno so dOISedaj ,sodelovale s svo
jimi informacijami le Šv>i.ca, Avstrija, Belgija, Jugoslavija, ZDA in, še nekatere 
druge dežele. Koristen bi bil pregled vseh ,speleoloških organizacij na SJVetu. 
Informacije naj ibi z:biral sekretariat, ki bi :mu naj vse organizacije pošiljale 
svoje speleološ!ke revije. Ta pa naj izda informacijSiki list. 

Sekretariat je imel v štirih letih 402,50 US dolarjev dohodkov. 206,50 $ 
je dobil od vsote plačane ·od delegacij na kongresu v Ljubljani, 196 $ pa je 
prišlo od štli.rih dežel in treh posa\ffiezn.ikov. Sekretariat je porabil za svoje 
delo (papir, tipikan.je, razmnoževanje itd.) 320,85 $, v blagajnli pa je ostalo 81,65 $. 
Sekretariat želi, da bQ. vsalka dežela plačala letno vsaj 30 $, v:sak član, kli bi >S€ 

udeležil koogresnih zborovanj pa vsaj 7:1 $. Sekretariat je priporočil statutarni 
komisiji, da do1p0Jnli. statut zvee:.e, opredeli delo sekretariata in vlogo podpred
sednikov. Po poroČlilih so bili predstavljeni lkand1dati za orgam.li:zacijo prihod
njega kongresa: Grčija, Južna Afrika, Libanon, CSSR. 

V zaključmi seji V. mednarodnega .speleološkega kongresa in generalne 
skupščme mednarodne speleo1oške zveze je uvodoma pozdravil prisotne sekre~· 
tar kongresa H. B.i.ndeiT in predsednik Nemške .speleoJOOke zveiZe K. Bleich. 
Predsednik zveze B. Geze je odprl generalno skupščino Unije. V :njej SlO \bili 
zastopanli. delegati 25 dežel: Avstralija, Belgija, Boigarija, CSSR, Danska, 
Francija, Grčija, Ir:ska, Italija, Jugoslavija, Južna Afrika, Kanada, Libanon, 
Nova Zelandija, Zvezna repubLika Nemčija, RomUDiija, šp.anija, švedska, Švica. 
Po glasorvanju je bila v delegacijo sprejeta tudi Nizooe:mska, ki dosedaj ni 
bila članica Unije. 
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Sledila so poročila komisij: H. Fran ke je poročal o delu komisije za 
speleokronologijo, H. Trim mel o komisiji za te:nminologijo in konvencio
nalne znake, ki se bo i)Teimenovala v komisijo za dokumentacijo. Ta bo imela 
3 podkomisije, za termilnoJogijo (predsednik M. Fink, AVIstrija), za bib1iogra
fijo (predsednik Berna s coni, Švica), za konvencionalne znake (predsednik 
M. Au deta t, Švica). H. Trim me 1 je poročal tucLi o delu ko:rrri:sije za 
najdaljše in najgloblje jame. Obenem je predlagal, da b\i bil. simpozij za ter
minologijo prihodnje leto v Obertraunu v Avstriji. Obravnaval naj bi po
samerz.n.e najbolj .sploŠIIle !kraške termine: Karst, karsrtiflikacija, dohna, uvala, 
polje, aven, a~bime, gouffre, Grotte, H6hle, Ga1erie, H6hleil/Systetm. Do takrat 
naj bi člani kotrnisije pripravili material za definicijo teh terminov. Za termino-
1oško kotmis:ijo je zadolžen Geografskli. inštitut t.miverze na Dunaju. 

Poročilo o delu :komisije za kraš~o denudadjo je podal V. Pan oš. Na 
predlog delegatov se ta komisija odslej imenuje kDrr"I1isli.ja za kraško e!I'ozijo. 
Na povabilo M. Sweetingove naj bi bil sklican koloikvli.j o problemih kraške 
erozije v Anghji. O komisiji za reševanje v jamah je po11očal A. Sla g mo 1 en 
Zaradi tehničn~h ovli.r je žal odpadla praktična demonstracija !I"eševanja v času 
kongresa. 

Po;ročilo komisli.je za ~statut je :podal njen predsedlnik. G. Warwick. Pri
kazal je p~TedlagaJne spremembe statuta, ki zadevajo predvsem :l!irnančno vpra
šanje, regulacijo dela v o:kvil'll biroja in uvedbo sekretarjev...pomočnikov. Pred
logi oo bili soglasno sprejeti. Na pobudo delovnih skupm na kongresu, je bila 
predlagana usta\novitev treh novih komi.ISi.j: 

l. komisija za turistične jame, ki je bila ustanovljena že v Jugoslaviji 
(vodja L. Blaha, čSSR); 

2. komisija za speleoteraprijo (vodja dr. Sp anna ge 1, Zahodna Nemčija); 
3. komisija za geokemijo in geomikrobiologijo (vodje A. Era s o, Španija, 

in J. Corbel, Francija). 
Spirejet je bil tudi predlog predsednika zveze, da plača vsak udeležene{! 

kongresa 2$ kotizacd.je Za' stroške biroja, vrsaka dežela pa letino kotizacijo mini
malno 30 $. Po glasovanju delegacij je bila poverjena organizacija VI. med
narodnega speleološkega kongresa ČSSR, ki je dobila 16 glaSJOV, Grčija le 4, 
Južna Afrika 1 in Libanon 2 glasova. Ena delegacija se je glas'Ovanja vzdržala. 

Generalna~ skupščma je izvohla biro Unije : 
predsedntk:_B. Geze (22 glasov od 25); 
podpredsednika: l. G. Warwick (15 glasov), 2. V. Pan oš (11 glasov 

pri drugi volitvi); 
generalni sekretar: H. Trim mel (19 glasov); 
sekretarja pomočnika: A. Ana v y (21 glasov), M. Au deta t (14 glaso·v). 
Po kratkem zaključnem govoru se je predsednik Unije v imenu vseh iz-

voljenih zahvalil za izvolitev in pozval vse k plodnemu delu. 
Ob začetku kongresa je bila v dvorani Mestne hranilnice v Stuttgartu od

prta razstava, ki je n.a:wrno prikazala podzemeljski svet švabske Al:be. V času 
predavanj je bilo več :popoldanskih stvokovnih ekskurzij: p r a zg or do v i n -
ska v jame pl'i Blaubeu.renJU, mor f ol o šk a v področje š:koljkovitega 
apnenca, trave.rtma in rrnilneralnih vrelcev pri. Bad Cannstattu in mor f ol o -
š k o - p a 1 e on t o 1 or š k a v Randecker Ma ar, Heppen1och, Falikensteinsko jamo 
in Barenh6hle. 

Pa zaJključ:ku k.ongresa so bile od 27. 9.-4. 10. 1969 ekskurzije. Na prvi je 
60 kongresistov napravilo pot v Zah. švabsko Albo (sl. 1), kjer ·so obiskali 7 turi-
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Laichinger Tiefenhohle, turistično ure
jena jama v švabski Albi, južna 

Nemčija 

stičnih jam, .si ogledalo poniranje Donave in dolino· gornjega. Rena. med Boden
skim jeze['OQTI. lin BasLom, kjer ležita. jami Erd:ma.n:ns:hohle pri Haselu in Tscham
berhohle pri RheinfeLdenu. Pot nas je nato vodila v Švico. Tod je. p'l'evzelo 
strokoV'l1o vodstvo ekSikure.ije Švicarsko speleolooko društvo. Videli smo mnogo 
kraških pojavov v švicarski Juri, preden smo odpotovali v švicarske Alpe. 
Ie.r,edno lep' sprejem .smo dož:iJveh v llidvo1oškem inštitutu univerze v Neu
chatelu in pri ·obisku 1podzeme:ljskega jezera v St. Leonhardu pri Sionu. Ob 
izredno lepem vremenu nas je skoz:i imirno podvočje Rhona preko rprre•lazorv 
Grimsel in SuSiten.pass vodil A. Boegli v Muotathal, kjer smo obiskali drugo 
najdaLjšo jamo na svetu, rzna.ni Holloch. 

Za drugo ekskurzijo Vi F.rankovsko Albo z zaključk1om v Niirnbergu se je 
odločilo le nekaj e>kSikurziooistov. Okrog 15 udeležencev pa je obiskalo Vzhodno 
švabSiko Albo, Bava['ISike Alpe in nato oh izrednem lepem vremenu obiskalo še 
zadnji ek:SJkUJI'zijsiki dan Erisriesenwe1t in Dachsteinske: jame v Avsrbl'liji. 

Nemogoče je, na nekaj straneh 'podati celotno in vern.o sliko o delu takega 
kongresa., posebho še, ker ni mogoče, da ·bi zajel v njem vsa predavanja in 
šteV!il.ne debate. Kongresni dnevi so' pogLobili stike med jamarji, pobliže so se 
lahko spoznali vsi, .ki jih siceT' ločijo razda1je k'OIIltinentov, zhližujej-o pa skupni 
intere1si v speleologiji. Mednarodna speleološka zveza se je pormn:ožila s term 
kongresom kar za: 7 n01vih članorv, načeLni referati pa so Slpeleo·1ošiko znanost 
pvmaknili na višj,o raven. Kongresni referati so dali vpogled v kra:s: in pod
zemelj.Sik:i svet posameznih) dežel sveta. 

F. Habe 
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TRETJI JAMARSKI DOM NA SLOVENSKEM- V LOGATCU 

Po zgledu ribniških in domžalskih jamarjev so tudi Logačani začeli leta 
1964 zidati lastno zavetiš:če. Vestno so delali ob pomooi vseh preb~valcev svojega 
kraja vse do leta 1969, 1ko je bil domi zgrajen in odprt. Posebej je treba omeniti 
prijaznost J. Milievca, ker je bvezplačno odstopil zemljišče <nad robom logašlkih 
koliševk, !lmmbmat 'lesne imdustl'ije KLI, tki je priskočil na pomoč materialno 
in finančno, pa tudi vwraj1J.11ost V. Vevbiča in S. Isteniča, .ki sta skrupaj z drugimi 
jamarji krepko prijela za delo v neštetih sobotah in nedeljah prav do dneva 
borca 4. VII. 1969, ko je bila s1ovesna otvoritev (sl. 1). 

Na tej .proslavi so sodelovali mnogi Logačani in jamarji ter turistični 

delavci iz vse Sloveruje. V. Verbič je na kratlm opisal težavno štiriletno gradnjo 
in se ,zahvalil vsem, ki :so pomagali delati ali pa kako'r koli podpira:H graditev 
<loma. Pnrlsta:vnliki Rilbruce iJn Domžal ter Postojnske jame so izlr<JČili gradi
teljem pra:ktd:č:na darila, predsednik DZRJS pa je poselbej pohvalil vnemo 
in uspeh 1ogaških jamarjev, najbo,lj zaslužna S. Isteniča in V. Verbiča pa je 
odlikoval s sJ'Iebmo društveno značk10. Dom je odprl predsedrnk sindtkata KLI 
tov. A. Mohar. Otvoritvi je sledila jamarska veselica. 

Tretji jamarski dom v Logatcu naj postane žarišče jamarskih pobud in . 
raziskovanja, pa tudi pl'ivlačna izletniška točka s čudovitim raz,gle.dom na Lo-
gatec in Logaš'ko polje. F. Habe 

Sl. l. Del Jamarskega doma s pogledom. na Logatec 
Foto: F . H.abe 
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.TAMARSKO RAZISKOVALNI TEČAJ V POSTOJNI OD 8.-10. VIII.1969 

Tečaja se je udeleŽliln 26 jamarjev iz Domžal, Idrije, Kočevja, Kostanjevice, 
Kranja, Logatca, Ljubljane, Planine, Postojne, Slovenj Gradca in itaJJijanske 
Go-rice (sl. 1). R. Gospodarič je tečajnikom govoril o novejših pogledih na na-

SL 1 

stanek podzemeljskih pro·sto•rov, F. Šušteršič je seznanil udeležence z nacm1 
ugotavljanja speleoloških objektov na terenu in na karti ter z načiJlli merjenja 
jam. O vsebini jamskih zapisnikov je gov:oril F. Habe. Tečajniki so praktično 
preverjali obravnavano tematiko v Postojnski jami. 

Zakljru.ček tečaja je pomenil Modrijanov pohod v ZelŠJke jame Ralkovega 
Škocjana, ki ga je priredil JK »Luka Čeč« iz Postojne. Bohooa so se udeležili 
tudi jama,rj<i. iz Anglije, Italije in Nemčije. 

DRUŠTVENA EKSKURZIJA V JAMO V BRIŠČIKIH IN K IZVIROM 
TIMA VA 25. V. 1969 

Poučne ekskurz~je se je udeleŽli1o 82 jamarjev iz. SLovenije, Zagreba, Reke 
in Karlo!Vca. Po speleološ!kem muzeju in jami nas je lj·wbez:ruivo \"Odil pmf. 
C. Fino·cchiaJro, p 1redsedni!k jamarskega društva Com:missione Gmtte »E'Ugenio 
Boegan<<, sezione di Tflieste CAL Po ogledu 'Di:mava smo se sestal[ z goriškiJini 
jamarji v Števerjanu v Hrdih. Tu so nas. ljubeznivo po,goSitili predstavniJki PD 
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Gorica (jalffiarska sekcija) ,s predsednikom Slav~om Rebcem na čeliU in zastop
niki italijan:smh jamarjev iz Go,vice, za kar se vsem najlepše zahvaljujemo. 
Ekskurrz.ijo je v splošno zadovoljstvo vodil .predsednik društva. F. Habe 

TEČAJ O TEHNIKI RAZISKOVANJA JAM 20.__:_21. XII. 1969 

Tečaj je priredila telmična komisija DZRJS v domžalskem jamarskem 
domu na Go,rjuši ob 2<9 udeležencih !i!z Domžal, Idrije, Kočevj.a, Logatca, Ljub
ljane, Po:stojne, Ra!keka, Ribnice, PreboLda, Sežane d:n Slovenj Gradca. Tečaj 
je bil namenjen teo['etični 'in praktični utrditvi in iz,popolnitvi tehnilke ·razdisko-

. vanja jam. Predavali so M. Marussig o organizacijii in varnosti ekskurzij ter 
o jamarski ~reševaLni službi, T. Planina o vzdrževanju jamarske opreme, jamar
&kih lestvic ter o tehnilki razliskovanja globokih brezen, J. Pirnat o osebnd. ja
marski opremi, J. Modrijan pa o varovanju in spustu z vrvjo. Vsi udeleženci so 
sprejeli predpise za jamarske ekskurzije, navodila za vzdrževanje orpreme ter 
seznam jamarjeve osebne opreme. V soboto zvečer so jamarji Domžal pred
vajali harvmli fiLm o Žel~ni jami, v nedeljo pa vodili udeležence v Žel~no 
jamo. Za v:zorno o·rganizacijo gre zahvala članom tehnične komisije, posebno 
pa jamarjem iz DomžaL. T. Planina 
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IN MEMORIAM 

Dr. Uroš Tršan 

Nesreča v steni Travnika je 22. 7. 1969 iztrgala iz naših vrst izredno živah
nega in navdušenega ·zdravnika-kirurga, alpinista in jamarja. Dr. Uroš Tršan 
je bil rojen 6. 6. 1.g26 v Ljubljani, kjer je končal študije in postal zdravnik
kirurg. Med jama.rje je zašel razme.roma pozno, •ko je. imel že nekaj čez 30 le.t. 
Večina jwmarjev v teh letih že skoraj pozabi na miadostno na\ndušenje, Uroš 
pa je ·začel odkrivati no•v, zamimiv svet, ki ga je mikal, kot ga je m:i!ka1o vse 
neznano, Njegov nemirni duh ni nilko1i počival in tako ga je vodila pot na 
mrzle Spietmberge in v vročo Afrilm. Čudili smo se njegovi i:z;redni energiji 
in navdušenju, .ki ga je .izžareval, kjer koli smo bi1i. Spominjamo se njegovih 
prvih >ko•rakov po. Križni jami, kjer je doživel pravi jamarski k!rst. Fozneje 
smo ga srečali na številnih jamarsk<ih akcijah po notranjskem, dolenj<Skem in 
alpskem krasu. Ko•t zdra'V.nilk lin jamar je sodeloval pri raziskovanju Tr'liglav
skega brezna, udeležil pa se je tudi odprav v druge najgloblje slovenske in 
jugo;slO'Vanske prep·ade. Več letje vodil jamansko reševa1no· skupino in se močno 
zavzemal za primerno izurjenost in ustrezno opremljenost jamarjev-reševalcev. 
Posebno skrb je posvetil prav transportu ponesrečencev in iskal primerna no
sila, ki hi jih lahko uporabiLi v ozkih in za'Vitih 11ovih. Sodeloval je rz med
narodno jamarsko reševalno komisijo in pomagal pri orgami:zacijd. mednarodne 
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jamarske reševalne demonstra,cije v Rakovem Škocjanu leta 1965. Kot jamar 
reševalec se je udeležil tudi IV. mednavodnega speleoloŠikega korngresa ]n kot 
zdravnik spcremlja1 jamarje na kvngresni ekskurzijli po Jugoslaviji. 

Mnogo prezgodaj nas je z.apustil. Odšel je nabirat noN!ih moOi za prema
govanje vsakdanjih težav, a ni se več v=il. Pridružil se je to!Varišem, ki so 
za gore in jame darovali svoja mlada, dragocena življenja. Ob svežem groihu 
smo se nemi težko poslavljal:i od dragocenega tovariša. Verndar bosta iz.redna 
energija in tovarištvo obnavljala spomin nanj pri vseh naših prihodnjih 
odpravah. P. Habič 

Anton Suwa-Sulc 

Dne 26. 10. 1969 SllTIO se morali posLoviti od Am tona Su we (Sulca), stroj
nega 'ključavrričarja in člana Jamarskega kluba Ljubljana-Matica, ki se je 
smrtrno ponesrečil pri .razliskovanju jame Pekel pri Podlogu blizu Žalca. Po
kojni Alllton Suwa je bil rojen 23. l. 1949 v Ljubljani. Leta 1962 je kot dijak 
vstopil med ja:marje ljubljanskega kluba in bil njegov član do ne,srečne smrti. 

Na Tebe, dragi Sulc, nas vežejo zgodnji :spomini s Kaninsklih ~p~odo>V, ko si 
se učil jamarske in planilnske abecede. Tvoje ime je porzneje veselo odme>Valo 
po Najdem~ jami in v obeh najg1obljih jugoslovanskih jamah, Žen!kam jami 
in Gotovžu. Marsikoga med nami si prekosil, ko si se 'poleti leta 1968 spustil 
v znamerniti Gouffre Berger v Franciji. 

Naše jame, 11 (1969), 1970 
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Nadv:se T~ bomo rpogrešali ne samo tisti, !ki smo' zate nekoč S'kz>beli pri 
prvih jamarsklih korakili, ampak tudi Tvoji sovrs1m.ikii, saj si jim bil nena
d011llestljiv v jama_,rsklih navezah in pri ;sestavljanju. in .i!z;de1ovanju opreme. 

Dragi Sulc, pogreša1i Te bomo na lestvicah, na vrvi 'ID pov:s:ad v klubu. 
Tvoj vedri in zvesti tovariški 1ik pa bo trajno živel med nami ter nas krepil 
v prizadevanjih, ki so nam bila skupna. J. Kunaver 

Ivan Mramor-Vanč 

Dne 10. 11. 1969 je na svoj~m deloV'!1em m~stu pri EleMro Ljruhljana, 
enota Kočevje umrl tehll!ični risar Ivan Maamor (roj. 30. 4. 1'935 v Malih 
Laščah), dolgoletni tajni.ik Jamarskega kl!uba Ribnica. 

Že od ustanovitve jamarskega kluba v Ribnici dalje je tov. Vanč sodelloval 
pri dejavnosti kluba, posebej pri graditvi Francetovega doma. Kmalu nato• pa 
je z vZJtrajnim delom in prizadevanjem organiziral kočev.ske jamarje v sekcijo. 
Kot tajnik kluba je vestno :sestavljal zapisnike o ra:zislmvanju !in risal načrte 
o jamah ter tako· bogatil znanje o dolenjskem krasu. Deset let je tudi sprrem
ljal vsa dogajanja v jamarskili vr,stah s fotoa~paratom v :mki in zapustil vrsto 
uspelili poosnetlrov. ŠteVli1ni· ;so Pili razstavljenri. ob priliki IV. jamarskega 2Jbora 
v Ribnici, junija leta 1969. 'I'ov. Mramor ima - največ zaslug, da se je Zibor 
uspešno začel lin zahljučil. Nobeno delo mu ni bilo odveč, česar ·se je lotil, to 
j e tudi izpeljal do uspešnega konca. Za nesebično in požrtvovalno delo med 
jamarji je bil rodl:ikovan rs sreb~o društveno značlm. 

Dragi Vanč, delo, !kti si ga zastavil na jaJffia:rskem ~očj!U, b01mo nadalje
vali ob .spominu nate, gojili pa 'bomo tudi jamarsko organizacijo, :S katero si 
živel z dušo in telesom. F. Habe 
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Gams, I.: Geomorfološko kartiranje na primeru Rakitne in Glinic. Geografski 
vestnik, 40, 68-87, Ljubljana, 1968. 

V sestavku je govor o napotkih in potrebi bolj sistematičnega izdelovanja geo
morfoloških kart, da bi le-te postale enakovredne geološkim, pedološkim ali fito
cenološkim kartam. 

Poglavitna naloga geomorfološkega kartiranja naj bi bila morfografija, zatem 
geokronološka in genetska klasifikacija pojavov (drobnih reliefnih oblik, vodnik 
pojavov itd.). Upoštevati je treba še elemente funkcijske geomorfologije npr. strmine 
pobočij, litologijo, bonitete zemljišča itd. Vse to pa je treba na primeren način pri
kazati na pregledni karti. Avto·r je na dveh primerih pokazal svojo rešitev, čeprav 
se zaveda, da izdelka še ne bosta zadovoljila vseh porabnikov. 

Oba primerka geomorfološkdh kart z legendo in kratkim tolmačem sta zelo 
koristna, prav tako misel, naj bi bili litološka ali geološka karta dodani kot posebni 
oleati oziroma prilogi. Po potrebi bi lahko dodali še tabelarični pregled hidroloških 
opazovanj prikazanega terena. Morda bi k posameznemu tolmaču sodil tudi spisek 
uporabljenega slovstva, da bi lahko morebitni porabnik našel še druge podrobnosti, 
ki bi ga zanimale. Za pohvaliti je avtorjevo· prizadevanje, da uporablja domače 
izraze za površinske oblike. Žal, pri tem ni vedno dosleden, ker v legendi najdemo 
»forme« namesto oblik, >>akutnulacijo« namesto naplavin, ali odkladnin itd. Avtorja 
bi tudi opozorili, da bi bilo bolj smotrno upoštevati oznake, ki j'ih že dalj časa 
uporabljamo v domači in tuji geološki službi za izvire, požiralnike, jame itd. S tem 
bi se izognili nesporazumu pri čitanju enake oznake za brezno, požiralnik itd. 

Pobudo za izdelavo geomorfoloških kart je vsekakor pOzdraviti in želeti, da bi 
jih razvili do uporabne vrednosti. 

D. Novak 

Janačik, P.: K zasadam a metodika spracovania katastru a mapy krasu slo
venska. Slovensky kras, R. 6, . 1965-66. 

Da bi nam raziskovanje krasa dalo teoretične in praktične rezultate, je treba 
primerno urediti na terenu zbrane podatke. Sem sodi tudi ureditev katastra kraških 
objektov, podzemeljskih in po,vršinskih. 

V obravnavanem sestavku podaja avtor poglavitna načela in kriterije, ki jih 
na Sla.vaškem uporabljajo pri izdelavi katastra. To so: orografska enota, številka in 
ime objekta, lega, nadmorska višina, tip objekta, velikost, stopnja raziskanosti in 
uporaba objekta. Predvsem je upoštevati geomorfološko enoto, v kateri je objekt, 
ker je enotna in zajema zgradbo, klimo, reliefno značilnost itd. Glavne geotektonske 
enote označujejo z velikimi črkami, z rimskimi poedina pogorja, poedine lokalitete 
pa z arabskimi številkami. 

Po obliki in nastanku delijo objekte v strukturne, erozijsko-denudacijske in 
akumulacijske, kjer upoštevajo še geološko-morfološko zgodovina. ozemlja. Tako so 
npr. jame fatra.nskega tipa v nadm. višini 300-1400 m, še više pa jame visokogor
skega tipa, v višinah nad gozdno mejo, poznajo še tip ravnikov z dobro oblikova
nimi podzemeljskimi in površinskimi pojavi, tip podzemeljskega krasa in druge. 

Delitev po starosti je približna v predpleistocenske, pleistocenske in recentne 
oblike. Po velikosti pa razlikujejo mikro, mezo in makro oblike. Po dolžinah in glo
binah so jame razdeljene v skupine do 10m, 10m-50 m , do 500, do 1000 m in nad 
1000 m. 

D. Novak 

Sloane H. N., R. N. Gurnee: Visiting American Caves. Endorsed by National by 
National Speleological Society, New York, 1966. 

V ZDA poznajo nad 12.000 raziskanih podzemeljskih jam, vsaj 50.000 pa bi jih 
bilo treba po cenitvah še najti in raziskati. Nekaj jam je zaščitenih in turisti si jih 
lahko ogledajo. V nekaterih osrednjih zveznih državah so turisti z laternami obi-
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skovali jame že v začetku 19. stoletja, danes pa je v teh jamah poskrbljeno za tu
ri~tovo vsestransko udobje. V ZDA je možno obiskati 200 turističnih jam. 

Po teh jamah nas vodi obravnavana knjiga, nekakšen turistični vodič. V prvem 
delu knjige so opisane različne jame v kraškem svetu, ki so v različnih kamninah. 
Sledi opis sige in njenih oblik, vse z bogatimi ilustracijami. 

V drugem delu je na kratko opisanih 200 turističnih jam. Navedeni so lega, 
najbližji kraj, dostop in telefonska številka, zatem sledi opis jame, kdaj je odprta, 
kakšna je vodniška služba, turistična oprema jame in zanimivosti v okolici. V do
datku je seznam jam po abecednem redu posameznih zveznih držav, kratek slo;var 
lamarskih izrazov, seznam važnejših književnih virov in še nekaj slikovnega gradiva. 

Knjiga, ki ima sicer vrednost le za turista, znova dokazuje, da je kraški svet 
zelo razširjen, lahko bi rekli, da je klasični kras postal že zelo majhen. 

D. Novak 

Gora. Zbornik ob 20-letnici PD Železničar- Ljubljana. Planinsko društvo želez
ničar- Ljubljana, Ljubljana, novembra 1969. 87 str., 36 črno-belih fotografij. 

V okviru planinskega društva Železničar- Ljubljana obstaja že 15 let Jamarska 
sekcija, vseskozi najbolj delovna med vsemi sekcijami in odseki v društvu. Zato je 
v zborniku poleg 32 sestavkov z društveno, planinsko, alpinistične in izletniško vse
bino 7 sestavkov, ki obravnavajo kras in jame oziroma jamarsko sekcijo. V zvezi 
s temi sestavki je tudi 13 dobrih fotografij. 

Najpomembnejši med članki z jamarsko vsebino je Dušana Novaka >>Deset let 
Jamarske sekcije PDŽ (1954-1964)«, saj poleg podrobnega opisa dela sekcije v de
setih letih poda tudi več splošnih zaključkov in podatkov. V članku istega avtorja 
>>Mojih dvajset jamarskih let« je pravzaprav opisana zgodovina Jamarske sekcije, 
saj je bil avtor njen pobudnik in soustanovitelj ter bil ves čas delovanja njen uradni 
vodja - predsednik ali pa >>duhovni vodja<<. Ostali jamarski prispevki, njih avtorji 
so tako dolgoletni člani (M. Raztresen) kot tudi prav mladi člani sekcije, a zato še 
tembolj navdušeni (S. Tomc, J. Rogelj, T. Jenc), opisujejo predvsem posamezne 
akcije, večje ali pa take, ki so se nekaterim prav posebej vtisnile v spomin. 

Tega zbornika v celoti kot samo jamarskih prispevko·v ne moremo šteti k stro
kovni literaturi, vendar pa ne gre le za >>proste spise<<, saj nam vsri. skupaj dobro 
predstavijo delo in pomen Jamarske sekcije PDŽ ter tudi cilje in nagnjenja, ki jih 
vidi mladina v jamarstvu. 

A. Kranjc 

Geo y Bio »Karst<< - Revista de Espeleologia, 6, 23, Barcelona 1969, 24 str. 

Uvodni članek je posvečen 5. mednarodnemu speleološkemu kongresu v Stutt
gartu 1969, ki so se ga udeležili tudi štirje španski speleologi. Na naslednjih treh 
straneh sledi poročilo o 6. speleo·loškem španskem kongresu, ki je bil v provinci 
Oviedo 12. in 13. septembra lani. V skupino sestavkov organizacijskega značaja sodi 
tudi pravilnik o sprejemu novih grup v Speleološko zvezo Španije. 

Za nas sta zanimivi poročili o akcijah v inozemstvu: prva španska jamarska 
skupina je dosegla dno najgloblje poljske jame Sniezne (-770 m), druga (Jamar
ska sekcija barcelonskega Planinskega društva) pa je raziskovala kras v Severni 
Afriki (Maroko, Alžirija, Tunis). Predvsem je velik uspeh druge grupe, saj so v 
Maroku odkrili in raziskali tretje najgloblje brezno v Afriki (Ifri-ou-atto, -301m) 
ter 5 km dolgo jamo (Gruta de Chiker), na novo raziskali in premerili alžirski »Anou 
Boussouil« (-539 m) ter obdelali nekaj manjših jam v Tunisu. 

Zanimive so tudi >>Notice<<, saj govore o najviše ležečih jamah v Evropi, o naj
globlji jami v Ameriki (Rio Iglesia, Mehika), o najglobljih vertikalah na svetu, 
o novih meritvah v Hollochu, o največjih oziroma najglobljih jamah Venezuele, Bra
zilije in Kube ter o speleološki dejavnosti v Braziliji (1964-1966). 

A. Kranjc 



CENE SPELEOLOŠKIH PUBLIKACIJ 
CONDITIONS DE VENTE DES PUBLICATIONS SPELEOLOGIQUES 

l. Publikacije IV. mednarodnega speleološkega kongresa 
v Jugoslaviji 1965 - Publications du IVe CIS en 
Yougoslavie 1965: 

Guide de l'excursion a travers le Karst Dinarique -
Guide-book of the Congress Excursiorn trough 
Dinaric Karst 

Resumes des communications - Summaries of Lec
tures . 

Actes du IVe Congres international de speleologie en 
Yougoslavie- Proceedings of the 4th International 
Congress of Speleology in Yugoslavia, Postojna
Ljubljana-Dubrovnik, 1965, 3, (Hl68) 
4-5 (1969) 

2. Naše jame, glasilo Društva za razisko!Vanje jam 
Slovenije - Naše jame, organe de la Sodete pour 
l'exploration des grottes de Slovenie: 

razprodano - epuise 

din 10-us $1 

din 100 -us $ 8 
din 70-US $6 

I, 1959 . din 1,50 

II, 1960; III, 1961; IV, 1962; V, 1963 . a din 3,-

VI, 1964 din 4,-

VII, 1965 (kongresna šte!Vi1ka v angleščini, francoščini 
in nemščini) - (tome dedie au IVe CIS, en anglais 
franc;ais et allemand) din 10- US$ 1 

VIII, 1966; IX, 1967 a din 5,- US$ 0,5 

x, 1968 . ra:z;pmdano- epuise 

XI, 1969 din 12,- US$ 1,2 

3. Publikacije Speleološke zveze Jugoslavije - Publi
cations de l'Union Yougoslave de speleolngie: 

Prvi jugoslovanski speleološki kongres, Postojna, 1954, 
- Congres yougoslave de speleo1ogie, 1 re session, 
Postojna, 1954. Ljubljana 1.g55 . razprodano - epuise 

Drugi jugoslavenski spelenloški kongres, Split i Dal
matinska Zagora 1958 - Congres yougoslave de 
speleologie, 2e session, Split et Zagora en Dalmatie, 
1958. Zagreb 1961 . din 15- US$ 1,50 

TreCi jugoslavenski speleološki kongres, Sarajevo i 
istočna Hercegovina, 1962 - Congres yougoslave 
de sp·eleologie, 3e session, Sarajevo et Herzegovine 
Orientale, 1962. Sarajevo 1963 din 20- US$ 2 

Te publikacije lahko naročite pri Upravi »Naših jam«, Postojna, Titov trg 2. 
-Les commandes sont rec;us par }'Administration du »Naše jame«, Postojna, 

':Ditov trg 2, Yougoslavie. 



Vabimo v 

Postojnsho jamo 
Urnik 

l. Od l. aprila do 31. oiktoibna oib 8.30, 
10.30, 13.30, 16. in 18. 

2. Od l. junija do 30. serptembra enako 
kakor pod t. 1 in še ob 12.30. 

3. Od l. novembra do 31. marca ob 9.30 
in 13.30. 

Cenik 

(s prevozom z jamsko železnico in vod
stvom vred) 

NOII'malna vstopnina: 
odrasli . . . . . . . . 15.- din 
otroci od 6 do 12 let . . 7.50 din 

Clani množiČinih org~n:izacij SFRJ: 
odrasli . . . . . . . 7.50 din 
otrooi od 6 do 12 let . . 5.- din . 
slrupine srednjih iln 
visokih šorl SFRJ 5.- din 
skiupilne učencev osemletk 
SFRJ in vojaki JLA 2.50 din 

Za inoZJemske učence veljajo posebni 
popusti. 

Oglejte si še: 

PREDJAMSKI GRAD (vsak dan vs1e leto). 
N01rmalna vstopnina: od!msli 3.- cliin, otroai od 6 do 12 let, sktupine šol SFRJ 
i!n vrojaki JLA 1.50 dirri.. 

SKOCJANSKE JAME PRI DIVAči (od l. 6. do 30. 9. vsak dan ob 10., 13., 15.,in 17. uri; 
v apriJ.u, maju iln oktobru ob 10. in 15. uri; od l. 11. do 31. 3. ob 10. uri, ob 
nedeljah in praznikih tudfr ob 15. uri). 
No1t1malina vrs;topnina: odras!Ji 10.-, otroci od 6 do 12 let 5.- din. 
Clani množičnih organizacij SFRJ: odrasli 5.- din. otroci od 6 do 12 let in člani 

·Sikupin srednjih in vilsokih šol SFRJ 3.- di:n. · 
Skurpli;ne učencev osemletk SFRJ in vojaki JLA 2.- din. 
IZJredrni obiski po dogovoru pri blagarjni ob vsakem času (minimalna vSitoipnina 

do 6 oseb 60.- din, za vsako nadaljnjo osebo normalna vstopnina). 

PlVKAJ IN ČRNA JAMA (od l. 4. do 31. 10. ob 8., 10., 14. in 16r. uri; Cld l. 7. do 3{), 9. 
enako iln še ob 12. urJ). 
Normalna vstopnina : odrasli 5.-, otroci od 6 do 12 let 2.50 din. 
Clani množičnih Oll'ganizacij SFRJ: odmsli 2.50, otit1oci od 6 do 12 let, slwpme 

šo~ SFRJ in vrojakli JLA 1.50 diln. 

IZJredni obdski so lahiro ob vsaJkJem času po dogovoru z blagajno Pivrke jame (mini
malna vstopnilnaJ, do 4 osebe, 20.- din, ZJa vsako nadaljnjo osebo nolltrlllalJna vstopnina). 
Za iLZJredne obilske odi l. 11. do 31. 3. se jre treba dogovoriti z upravo Postojnske jaane. 
V vs;e cene je vštet~ tudi vodniška služJba. 
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Sl. 5 

Sl. 7 

Sl. 6 

Sl. 5, 6, 7. Vzorec 1 (gl. tab. 1): sveže jam
sko mleko iz stalaktita, 3400-krat, 8500-krat 

in 34.000-krat povečano 

Abb. 5, 6, 7. Pro be 1 (s.iehe Tabelle 1): aus 
einem Stalaktiten frisch entnommen e Berg
milch 3400-mal, 8500-mal und 34.000-mal 

vergro13ert 



Sl. 8 

Sl. 8, 9, 10. Vzorec 6 (gl. tabelo 2): staro 
jamsko mleko, 3400- krat, 8500- krat in 

17.000-krat povečano 

Abb. 8, 9, 10. Probe 6 (siehe Tabelle 2): 
Bergmilch alt, 3400- mal, 8500- mal und 

17.000-mal vergrol3ert 

Sl. 9 

Sl. 10 
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