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OB 90-LETNICI* 

Današnje srečanje jamarjev povezujemo s častitijivim jubilejem - 90-
letnico organiziranega slovenskega jamarstva. Današnja Jamarska zveza Slove
nije se more danes kot naslednica prvega društva Antron pohvaliti s številni
mi društvi, številnimi člani in 5000 razkritimi jamami. 

Slovenski svet med Triglavom, Jadranom in Kolpo skriva v sebi vsakda
njim prebivalcem in obiskovalcem nevidno podzemsko kraljestvo - nepre
gleden labirint brezen, jam, podzemskih rovov in vodotokov. Tisočletja je ta 
podzemski svet opozarjaL nase ljudi, ki so živeli nad njim, in skoraj toliko 

je prirojen strah pred temo in neznanimi globinami čLoveka odvračal od nje
ga. Le redki posamezniki so zbmli v sebi dovolj moči, da so prekoračili m eje 
skrivnostnega in neznanega podzemlja. Ni čudno, da so njihova odkritja v 
podzemlju našega krasa pritegnila tolikšno pozornost in zanimanje vsega sve
ta, saj so poleg neslutenih lepot, ki so se izoblikovale v milijonih let veličast
nega miru, izpričala novo področje zmage človeka nad naravo. Luka Ceč, ki 

* Nagovor bav. Majde Poljanšek, članice IS Skup;šči1ne SR S[o:ven iilje 
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je pred 160 leti odkril pot v notranji del Postojnske jame, ni samo sprožil 
milijonske reke radovednih obiskovalcev, ki iz vsega sveta prihajajo občudo
vat ta izbrani primer veličastne igre narave, razpihal je tudi vedno tleči ogenj 
človeške želje po odkrivanju in iskanju neznanega. Bolj ali manj slučajna 
iskanja pogumnih posameznikov so vse bolj dobivala organizirano obliko in 
znanstveno podlago, iz prvih organiziranih skupin entuziastov, ki so s svojo 
opremo in s svojimi akcijami še vzbujali predvsem občudovanje okolice, se je 
razvila široko organizirana znanstveno tehnična in športna dejavnost sloven
ske jamarske organizacije. 

Današnje jamarstvo pomeni brez dvoma eno najzahtevnejših zvrsti člo

vekovega udejstvovanja. Poleg vsestranske fizične in psihične pripravljenosti 
in izjemnih osebnostnih kvalitet terja tudi temeljito znanje o naravi, s kakrš
no se sreča človek pod zemljo, v najtežjih okoliščinah; terja obvladovanje šte
vilnih veščin in spretnosti ter upravljanje zahtevne tehnične opreme. Naša 
javnost žal vse premalo pozna to zahtevno, požrtvovalno in obsežno delo in 
njegove mnogovrste rezultate. Jamarji niso prispevali le atraktivnih dosežkov 
pri odkrivanju našega podzemskega sveta, prispevali so tudi neprecenljiv de
lež k znanju o naši domovini in poznavanju življenja in življenjskih pogojev. 

S svojo dejavnostjo se jamarji vključujejo v reševanje vodnogospodarskih 
in drugih problemov na krasu. Njihova prizadevanja niso le podlaga znan
stvenemu delu speleologov, ampak tudi opozorila zgodovinarjem, arheologom 
in biologom za delo. 

S svojim delom pomagajo pri iskanju odgovorov na vprašanja človeštva 
o svojem izvoru, o prirodi in družbi. Prav to spodbuja tudi mlade, da se 
vključujejo v jamarsko organizacijo. Pri delu v tej organizaciji ne potešijo le 
vedoželjnosti, ampak razvijajo odnos do narave in čuvanja naravnega bo
gastva, tovarištvo, vztrajnost, pogum, skratka osebnostne lastnosti, ki jih je 
mogoče pridobiti le z lastno aktivnostjo. 

Tako kot vsa društva tudi jamarji na svoj poseben način izpolnjujejo 
življenje naših delovnih ljudi. Prek društev je mogoče izraziti različnost inte
resov in jih povezati znotraj SZDL kot enotne fronte organiziranih socialistič
nih sil. Tako Socialistična zveza skozi društva zagotavlja svoje množično po
litično delovanje in uresničuje možnosti za neposredno demokratično delo. 
Šele prihodnost bo lahko realno ocenila pomembnost in težo prispevka jamar
skih društev. Tako kot so v NOB znali naši poznavalci podzemlja presenetiti 
sovražnika ob znani diverzantski akciji v Postojnski jami v trenutku, ko se 
je počutil popolnoma zavarovanega, tako bi bili znanje in podatki, ki so jih 
z dolgoletnim raziskovalnim delom nakopičili slovenski jamarji, lahko ne
precenljive vrednosti za splošno ljudsko obrambo kadarkoli v prihodnosti. Se
veda pa rezultati jamarskega dela nimajo samo tega pomena, saj v sodobnih 
pogojih dobivajo tudi najširši znanstven in gospodarski pomen. Naravne zna
menitosti naše domovine, dejavnost njenih raziskovalcev in kvaliteta njihovih 
dosežkov so nam ustvarili tudi pomembno vlogo v mednarodni speleološki 
znanosti. Po njihovi zaslugi smo v njej enakovredno zastopani, kar je hkrati 
tudi pomemben prispevek k afirmaciji naše dežele v svetu in v njenih pri
zadevanjih za uveljavljanje novih mednarodnih odnosov, ki sta jim podlaga 
medsebojno poznavanje in enakopravnost. Seveda pa ne kaže spregledati po
mena, ki ga ima njihovo delo za razvoj turistične dejavnosti. Tako se vse 
bolj povečuje število ljudi, ki ne želijo svojega prostega časa izrabiti le za 
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počitek in zabavo, ampak si vse bolj želijo sodelovati v spoznavanju nezna
nega, odkrivati posebnosti narave in kulture v deželah, ki jih obiskujejo. 
Lahko pričakujemo, da bodo lepote in zanimivosti našega podzemskega sveta 
vsak dan privlačnejši magnet za obiskovalce naše dežele. Za vsem tem, kar 
se nam, površnim občudovalcem zdi morda le zanimivo in koristno, pa stoji 
velikansko delo izbrane čete, zaradi svoje skromnosti bolj ali manj neznanih 
jamarskih delavcev. Jamar ne more uživati v senzacijah, njegov delež je od
krivanje neznanega sveta, tihih in nepoznanih lepot. Jamar je alpinist, geo
meter, geograf, kopač in potapljač, predvsem pa skrajno odgovoren tovariš v 
svoji jamarski skupini. Zato čutim, da je tudi zame osebno ena največjih 
počastitev, da vam smem v imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
čestitati za vaš praznik. 

Naše jame, 21, 1980 
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Habe, France: Ob 90-letnici organiziranega sloven
skega jamarstva, Naše jame, 21 (1979), 7-12, Ljublja
na, 1980. 

Kjratlek zgodovti1I11skti pregled 1ramojla sl>O'Venske spe
loollogi:je [m speleologije ma Slovoerruskem. 

--------------------------~ 

OB J)EVETDESETLETNICI ORGANIZIRANEGA JAMARSKEGA DELA 
NA SLOVENSKEM 

Framce Habe, podiiJ~redsedUl.!ilk zv.eze speleologorv Jugos,l,a'V'ije 

Red~i so in občudujemo jih, ki so dočak,ali devetdeset let življenja. še 
red~ejša pa so društva, ki s1o dočakala tak1o časti,tlj,:rvo staros't. Med te Ded:->:e 
spada naša jamarrs~a organizacija. Njena ustanovitev ni bila slučajna, b1la je 
plod dolge razv,ojne poti, ki je prek zanimanja posamezn~k1orv privedla 1889. leta 
do mga:nizkaUJJega jamarskega delovamja. Prav gotovo ni imel noben narod v 
Ev;ropi ta:ke situacije k10t s1ovens~i, ki poseduje kmški sv·et na najbolj vetr
nem Noščku Evrope, saj je1 doživljal pretrese z Dunaja in Trsta in to ne le 
glede nanodnostnega bioja, ampak tudi pri raziskovanju krasa in njegovega 
podzemlja. Tujci s s:evera in juga so začeli mziskova:ti na.š kll'as, vendar pa s:o 
moraJ.i za S'Vojstvene. kraške pojav·e prevzeti slovens~e izraze, ki so postali 
ta,kio mednarodna last. Tako j·e postal ,naš kras med Tnstom drn Reko 'ter Po
stojno klasični kras. 

V •razislkovanju našega podzemlja imaj·o častno in dolgotll'ajno tradicij1o 
nemški in delno italijanski razi~s~ovalci, ki pa so naš podz·emeljslki svet opiso
vali v svojem jeziku. Ob teh raz.i1skavah pa je ostajal delež Slovenoev v senoi 
in dostikrat neopažen, v literaturi celo namenoma zamolčan. In vcendar delo 
naših domačih slovenskih razi:skovaloev ,klra:sa in jam ni bilo tak1o pičlo in ne
pomembno, kot čestq sodi tujina. De1no je vzrok tudi v tem, da je še vse 
premalo razi:skan delež slovenskega človeka pvi raziskovanju krasa. In vendar 
obstaja nepre trg ana vrsta razisllwvalcev v;se od konca 17. stoletja do danes. 
Med take moramo priš·teti tudi hs.te I'azi:skovalce, ki s:o sicer pisali v tujem 
jeziku, pa so se vživeli v naše ljudstvo rin s:i .s SIV<ojimi S'pisi pri1s·vojili pravi.oo, 
da jih prištevamo med naše domače raziskovalce. 

Tako je Ljubljančan Ivan Vaj kar d Va 1 va s or (1641-93) v sv;oji 
,,Slavi Vlojvodine Kranjske« omenil sko:raj 70 jam .im ·objavil načrt Podpeš~e ja-
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UDC 551 : 44 (497. 12) (()9} 

Habe, France: At 90th anniversary of Slovene re
searching caves, Naše jame, 21 (1979), 7-12, Ljublja
na,·1980. 

Short historical review of the development of Slo
vene speleology and of speleology in Slovenia. 

me, ki je najstarejši jamski načrt na Slovenskem. Dragocena morfološka in 
hidro1oška opažanja je na Cerkniškem jezeru vrs'to let ·opravljal na Plvlci njeni 
Franc Ste in b erg (1684-1769), ki je prvi apozoril na nestalnost kraškega 
površja. Ljubljančan, ok:rožnri in~enir v Postojni, A l·o j z S c ha ff en r at h 
(1794-1836) je izdelal regulacijski naČl't Cerkniškega jezera, kar je spodbudHo 
Cerkničana Greg or j a Kebeta, da je organiziral raziskavo Velike Karlo
vice iln sodeloval v prvem prodiranju v Križno jamo. Francoski raziskovalec 
B a 1 ta sar H a c q ue t (1739-1815) je dvajset 1et posvetil sbvenskemu krasu 
in ga .opis.a1 v delu >>Oryctographia Carn[olica«. 

Neprecenljivo je bilo odkritje nadaljevanja Postojnske jame Lu ke če
ča (1785-1836) 1818. leta, ki je postavilo naš kraški 'svet v Slredišče zanima
nja v takratni habsburški monarhiji. Taiko si sledi v prvi polovici 19. stoletja 
nepretrgana vrSita domaruh raziskovalcev krasa. Med temi je omeniti za naraVTo 
navdušenega akrajnega glavarja Matej a Tominc a (1790-1832), ki ga 
zaradi nadelave stopnic v Veliiko dolino Škocjanskih jam imamo za pi,onkja 
turizma v Šk01cjanskih jamah. Veliko zaslug pri razirskovanju sežanskega krasa 
ima tržaški vodovodni mojster Ja k ob S veti na, ki se je leta 1839 prvi 
podal s čolnom v notranjtost Škacj·anskih jam in ga nato E. A. Martel pro
glaša za prvega raziskovalca podzemeljskih kiraških voda na svetu. 

Vrsto slovenskih jamarskih ra:zJLs•l.wvaloev dopolnjujejo: Ljubljančan J o
sip Jeršin ·o vič pl. Lowengreif (1775-1847), ki je zaslužen za turisti.čno 

ureditev Postojnske jame po adkritju 1818, I van Cerar iz Škofje Loke, 
ki. je v letih 1824/25 prvi raziskoval Križno jamo, A l·o j zi j Fe rc he r, po 
rodu slovenski Ziljan s Kooroške, ki je prvi izdelal podmben načrt Postojnske 
jame 1834. leta, medtem ko smo v pisanem »Vodniku pa Postojnski jami«, delu 
prirodosiLovca Ljubljančana grofa Franca H ·oh en war ta, dobili 1830/32 
prvega opis9-valca pdrodnih zakonibotsti v raZVToju jam. 

~namenitemu dunajsikemu speleologu A d •o 1 f u S c hm i d 1 u, ki je ra
zlskaval jame notranjskega krasa sredi 19. stoletja, je izdelal načrte Ivan 
Rudolf, doma iz Lom pri črnem vrhu, njegov sorojak iz Idrije Anto. n 
lJ r ba s pa je 1847/48 prodrl v oba rokava Planinske jame. 

Naše jame, 21, 1980 



Ob devetdesetletnici organiziranega jamarskega dela 9 

Še prav posebno priznanje pa je treba dati slovenskim jamarjem, ki so ra
ziskovali jame na tržaškem krasu v drugi tretjini 19. stoletja. Med njimi je 
treba omeniti Lu k 'J Kr a 1 j a iz Trebč pri Opčinah, ki se je leta 1841 prvi 
spustil na dno 329m globokega brezna Labodnice in tudi SJodeloval z Rudolfom 
ter idrijskimi ,rudarji v odpravi nemškega jamoslovca Adolfa Schmidla v no
trajnost Škocjanskih jam. V zvezi s škocjanskimi jamami je treba omeniti do
mačina Greg orja žibern ro, ki se je 1891. leta prvi spustil na dno Kačne 
jame pri Divači. Medtem ko je Adolf Schmild v svojem znamenitem delu >>Die 
Grotten und Hčihlen von Adelsberg, Lueg, Planina und La as« (Jame in votline 
Postojne, Predjame, Planine in Loža) 1854. leta prvič dal priznanje odk!ritelju 
Postojnske jame Luki Čeču in v opisu jam poudarjal težaško delo slovenskih 
domačinov v njegavih jamarskih 1ddpravah, pa tržaški jamaTji, Zibrani v okviru 
jamske sekcije Nemško-avstr]jskega planinskega društva niti z besedo ne ome
nijo težaškega pi'onirskega dela in življenjsko nevarnega dela slmrenskih ja
marjev - d-omačinov pri raziskovanju Škocjanskih jam. 

K,o je od leta 1863 do 1885 vodil Jamsko k!omisijo Slovenec Anton 
Glob oč ni k (1825-1912), doma iz železnik!ov, se je začela za Postojnskro 
jamo zlata doba v razvoju jamskega turizma, ki je vplivala tudi na raziskova
nje notranjskega krasa. Globočn~~ova de1o je novi vhod v jamo, nova cesta iz 
mesta do jame, po1ožitev tira jamsk~e železnice in l. 1884 elektrifi<kacija jame 
kot prve v svetu. 

Raziskovanje notranjskega krasa avstrijskih speleologov, zlasti Fran ca 
Kr au s a, in vedno večje zanimanje za P-ostojnsko jamo, so spodbudili nem
ške razislmvalce, da so ustanovili na Dunaju 1879. leta prv~o jamarsko društvo 
na svetu »Verein fiir Hohlankunde«. kmalu zatem pa še kraški lwmite, s ka
terim se je začelo trajno, rorganizhrano za:nimanje nemški:h in avstrijskih jamo
slovcev za naš kras in posebej za Postojnsko jamo. Vodilno vlogo je odigral 
dunajski speleolrog F ,ran c K ,rau s, ki je 1885. leta raziskoval podzemeljsko 
Pivko s pomočjo domač.iJnov, Otočanrov in Postajnčanov. Kakor je bHo zanima
nje dunajskih speleologov za naš kras po2litivno, pa je bilo za slovenski narod 
tudi škodljivo. Takrat je pogumno nastopil A. Globočnik itn je leta 1880 iz jame 
dokončno odsitranil napise samo v nemškem jeziku ter jih nadomestil z več·

jezičnimi, slovenskimi, nemškimi in italijansbmi. Bilo je to v dobi ostrega boja 
za enakopTavnoslt slovenskega jezika v šolah in uradih takratne Kranjske 
cležElle. Ko so leta 1883 tržaški Nemci ustan,ovili Jamarsko sekcijo v okviru 
Nemško-avstrijskega plan:iln.skega društva v 'Tirstu, se je ta prti!tisk še povečal, 
7.lasti ob uspehu tega društva, pri raziskovanju škocjanskega podzemlja. Ta 
dvojni pritisk in uspehi tujih jamarjev so spodbudiM Postojnčane itn Otočane, 
da sro se v obrambi pred tujci sami lottli raz1slw~a:nja podzemljskega sveta. 
O zavednosti teh nam priča tudi napis na steni predjamskega podzemlja tik 
pred Črno dvorano »S1avenski gadje 11. 5. 1882.« 18. avgusta 1889 sta domači
na z Otoka Franc D1ole:nc in J1ože Vilhar odkrila vhod v Otoško ja
mar. Najdba je navdušila vrsto prepmstih domačinov in takratne trške :inteli
gence, ki so spodbujeni ob tujih uspehih na našem krasu še istega leta usrtano-
vlli jamarsko orgwnizacijeo »ATithron« (votlina). Bila je to .prva jamosll()lvna 
organizacija v slovanskem svetu nasploh. Podčrtam, ni bila sluča:jnost, bila 
je p1od dolgoletnih prizadevanj. Bil1a je komaj 10 let za prvim jamarskim dru
štvom v svetu. še posebej so bili v tej jamamski .orgamizaciji alktivni člani, in 
sicer: An t '0 n Diet 'ri c h (1852-1909), član jamske komisije A 1 aj z Kr a-

Naše jame, 21, 1980 
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ig he r (1849-1903), oče pisatelja Loj za), pasestnik Anton La vre n čič 
(1863-1908), češki geometer J an Ružič ka (1854-1930), ki je takrat služ
boval v Postojni, jamski delavec Anton Si ben i k (1856-1902) in posbo:jn
ski urar Matij a Petrič (1846-1921). Od jamskih vodnikov sta bila člana 
Jo sip Vi 1 har in Anton Verbič. Se posebej pa je zaslužen potstojnski 
tiskarnar Ma k s Sebe r (1862-1944), ki je že pred tem izdal vrs'b pisanih 
jamskih vodni'~ov in ši!ril sloves našega kraškega sveta s številnimi f,CJitografij.a
mi, ki jih je objavil E. A. Martel tudi v svajem znamenitem delu »Le:s Abimes« 
1894. leta. 

Antrtoltwvci so že 1891. leta prodrli po podzemeljski Pivki do Otoške jame 
in istega leta odkrili biser Postojnske jame - Paradiž, danes Lepe jame. 

Ta odkritja so navdušila francoskega speleo1oga E. A. Marle~a, da j·e na 
povabilo Alojza Kraigherja prišel 1893. leta v Postojno in skupaj z Antr,onovci 
prodrl po podzemeljski Pivki do končnega sifona pred Magdaleno jamo. V tem 
le!tU; Sto'l se člani spust:illi tudi v brezno Magdalene jame in preiskali brezno 
Ruglovca nedaleč od Pivke jame. Aktivna pa sta bila preprosta jamska vod
nika, domačina z Otoka Jo sip V li 1 har, po katerem se imenuje Vilharjev 
rov, in Matevž černač, na katerega spomitnja Matevžev l'OV v Črni jami. 

Prav lahko trdimo, da je ta slovenski "Anthron« opravljal na krasu po
dobno narodnosvobodilno vlogo k.ot tudi približno takrat ustanovljeno Sloven
sko planinstkio društvo v gorah. 

Jamarska organizacija pa je pomovno oživela v Ljubljana. 1910. leta na 
pobudo takratnega de~eLnega predsedni!ka T. barona S c h war za . Veliko za
slug za ponovno ·oživitev organiziranega jamarskega delovanja sta imela tajnik 
.Jamske komisije pri Postojnski jami, že takrat ugledni speleolog Ivan An
dre j Per k o (1876-1941) in gozdarski mženir Vi 1 j em Put ic k , po rodu 
Čeh. Treba pa je pribiti, da je imela ta »Gesellschaft fUr Hčihlenforschu.n.g<< -
Društvo za •razi:skovanje podzemeljskih jam - prej nemški kot slovenski ka
rakter, kar je .razvidno tudi iz sestave takratnega članstva. Prav zato upraviče
no postavljamo za začetek orgamizi~ranega slovenskega jamarskega delovanja 
leto 1889 z ustanovitvijo »Anthrona«. V novoustanovljenem društvu pa so 
nemškii člani le paradirali, saj so že takrat prevzeli aktivno jamarsko razisko
vrun:je na dolenjskem krasu predvsem slovenski jamarji dr. J. Cer k, B. 
B ri n š e k , L . K o v a č , P . in J . K u n a v e r , I . M i c h 1 e r in drugi. 

Po prvi svetovni vojni je postalo Društvo za raziskoiVanje jam v Ljubljani 
matica slovenskega jamarstva. V njegovo člans·tvo je poleg jamarjev vs·topila 
vrsta znanstvenikov z mlade ljubljanske univerze, ki so predvsem raziskovali 
podzemeljski srvet med Ljubljanskim harjem in Planinskim poljem ter iskal,i 
podzemeljski tok Ljubljanice. Osrednji objekt teh raziskav je bila Križna 
jama, v katem so začeli p11odirati jamarji pred 50 leti. Kot nadomestek za 
Postojnsko jamo je Slovencem služila 1926. leta odkrita :Županova, danes Ta
bonska jama pri GrDsupljem. V času med obema vojnama so bili v jamah 
zelo aktivni biospeleologi, s·aj je že od prvih desetleti:j 19. sbletja dalj·e V€ljal 
notranjski kras za zibel&o biospeleo1ogije, potem Jw so leta 1831 odkrili v Fo
stDjnski jami prvega jamskega hrošča (Leptodirus hohenwarti). Sirok razmah 
je doživela jamarska dejavnost po drugi svetovni vojni, ko je prišel ves slo
venski kraški prostor v okvir nove Jugoslavije. Ze 1953 je zraslo v Po,stojni 
Društvo za raziskovanje jam »Luka Čeč« v okviru matične organizacije. Vse 
večje zanimanje ,za podzemljs!ki svet je rodilo 26 jamarskih organizacij, k'i 
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danes prekrivajo skoraj ves slovenski kraški prostor. Doslej skoraj 5000 razi
skanih jam na slovenskem krasu služi širokemu znanstvenemu in gospodar
skemu proučevanju krasa, preskrbi z vodo, jamskemu turizmu in končno tudi 
narodni obrambi. 

Zaslugi slo;venske jamarske organizacije in Inštituta za raziskovanje krasa 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti sta, da je v Postojni zasedal prvi 
jugoslovanski speleo[oški kongres, ki je povezal vse republiške jamarske orrga
nizacije v Zvezo speleologov Jugoslavirje. Polno priznanje je dal našim jamar
skim prizadevanjem tudi IV. mednavodni speleološki ko:1gres v Ljubljani in 
Postojni 1965. leta, na katerem je bila na našo pobudo ustano~vljena Medna
rodna speleoiLoška zveza. Posebno priznanje pa je dobila Jamarska zveza Slo
venije tudi na VII. mednavodnem speleo<loškem kongresu v Sheffieldu 1977. 
lE:ta, ko ji je bilo poverjeno vodstvo komis,ij za zašč1to krasa in turistične jame 
ter za kraško denudaoijo, nekaj let prej pa je komisija za kraško denudacijo 
j\Jlednarodne speleološke zveze leta 1973 v Olomoucu poverila organizacijo sim
pozija jugoslovanskim delegatom. Tega so izvedli leta 1975. Udeležilo s·e ga je 
14 dežel. 

Zusammenfassung 

Der slowenliische Hohlenf'olrschervel:'bmd f€Jie11t heuer .90-jariges Jubmaum seirner 
Grundung. Der »kl.assische K~st« SlOIVenritens am Ubergang von Mlttrteleuoopa zum 
Adri~a;tli:schen Meer stland nkht nur Un natli.IOIIlati:er Hinsicht, sondern auch itn der 
Hohlenforschung urrter dem sti:indigen Druck der starkeren NachbaJrn, der Deutschen 
von N orden und der ltali:enetr VOlil :Su den. So haben d1e Hohlenfovscher rdieser zwei 
Nationen ehir1iche und Ja;nge 'Dra!drthlon d!n der fuvschun.g der sloweni'schen Unterwelt. 
Bei allen diesen Forschungen blieb aber der Anteil der Slowenen im Schatten, 
hau:tiig unbemerkbair und oft rauch absichtl:ich verschw:iegen. Doch ist die Arbeit der 
heimischen Fol'!scher der U::ruterwelt n:i:cht 'so gerim.gfiig:1g und unbedeutend. Aris heti
mische Hi:ihlenforscher betrachten wir auch diese Fremden, .die sich in unser Volk 
Lnd Land eitntgclebt ha~ben und s1ich durch ihve Forschungen des sloweniJschen Lan
des das Recht a;ngee~gnet haben, Slich a:Ls unsere zu zahlen. 

Selit der zwe!irten HaJ:flte des 17c Jahrhundert.s ~olgt eiir:ne ga:nze Re!ihe Besch:reiber 
und Enudecker der slowen~.schen Un1terwe:Lt. Sio erwahnte J. W. Valvasor in selilnem 
Wenk 1689 schon 70 Hohlen. Luk:ias Čeč .entdeckte 11818 die Forrtsetzrm.g der Hohle 
vom Postojna, JOISi:p Jeršilnovič gab aber der Hohle den 'tour:istlirschen ChaJJ.'laJk:ter. Im 
Jahre 1824 erforschte J. Cerar als erster KTtižna jama (Kreuzberghohle). Ebenso vor1l
bmchten einfache Landleute vom Triester Ka~rst und Kna~ppen aus dem Quecksirrber
bergwerrk Idrija beli den Forschungen der W.asserhohlen J.Jabodruka (Grotta d'i Tre
biciano, Di.ndenhohle), škocjanske ,j.arne und Kačna jama beli Divača bemerkenwerte 
Le!istrmgen. Daberi mus ma:n besonde1m den Lukas K!railj, Gregor Ž1iiberna und Ivan 
Rudolf erwahnen. 

Als in der Zeirt V101Il 186i3 birs 1~885 die Hohlenkommi:.ssion bei der Postojrnska j:ama 
der La:ndmt Anton Globočni'k lei'tete, begarun ciin der Entwick:lung der Hohle:J.for
schrmg neue Epoche. 

Der Griindrmg des ersten Hohlenforschervered!nes auf der Welt iin Wien 1879 
folgte schom :im Jahrre 11383 die Hohlen:sectiOIIl des Deutsch-osterrre!ich1sche;n Alpen
vereines in Triest. Beide widmeten s.ich vor allem der Forschung des Slowenischen 
Karstes Grosse Erfolge deren erregte sriowenische Liebhaber der Unterwelt in Po
stlojna, da~ss sie !irm JahX'e 183!9 den ersten slawischen Hohlen;Eol!'schervEll'eiin »Anthron« 
grundeten. So dra;ngen die Mit1Jg1ieder des Anth=s ,i;m Jahre 1891 ,im untedrd1schen 
Pivk:afluss bis zur Otoška jrama und entdeck:t·en die P.erle der Hohle VOlil P.ost>Ojna, 
500 m la~nger Parad1es, heute Lepe jrame genannt. Mirt dem franzosischen Spelaologen 
E. A. Martel drangen sie im Jahre 1893 langs des unterirdischen Pivkaflusses birs 
zum s:fo:1 vm· der Magdalena-Hohle. Doch schon nach enigen Jahren horte rege 
Tatligkeit Anthrons auf. 
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Im JahPe 1910 wuPde auf lin!i:ti:a~tive des damaEgem Landesprasidenten Kra,:m~s 
T. BaJ1011 Schwarz unter Anregung der Speilaologen I. A. Perko umd W. Putkk die 
»Gesellschaft fiilr Hohlenforschung« n:n Ljubljana ,gegriindet. Als praktfusche Hohlen
fo.rscher w:irnkten in neuer GeselJschaft var ail:lem Slow en en: Dr. J. Cerk, B. Br:inšek, 
J. Kovač, ,P. und J. Kunaver, I. Michler und amdere. 

Nach dem erstem Wel1J~rlieg erforschten die Mitgl:iedeer des Vereines fUr Hohlen
fOimchung tim Ljubljana (Društvo za raZJirskovanj:e jam v Ljubljani) var allem di>e 
Unterwelt zwlischen dem Lj:ubljansko b~je (Laibacher Moor) und der dama[igen jugo
slawJrseh-,~taliand,schen Glrenze. Besonders muss man die Elrf&schung der 8 km lamgen 
Wasserhohle KJrižna jama bei Lož umd Tabo11ska Jama bei Grosuplje unterSJtreichen. 

A:1s mach dem zwei:ten WeJ.tkrieg fast der ganze Slowenische Karst in den Rah
men Jugosilawiens kam, beganirl in den 26 HohlenfoPschervereinoo rege Tatigkeit, so 
dass bi s heu1e der slowen'i:sche HohlenkaJtaster fa~st 5000 Hohlen und &hachte aufweist. 
JaJmarska zve2la Slovend~je (Der Verband der HoMenfo11scher Sloweni,ens) war auch 
Anreger der jugoolawdrschen speilii'lilogi!schen Foderation. VolJe Anerkennung bekam 
unsere Hohlenfarscherorgan:isaition ,i:n Jahre 1:9:65 mit der Organd:sierung des IV. dnter
neitlionwen spelaologtschem Konrgr:esses dm Ljublj:ana und Postojna, als die Internatio
na!le speilaologische Unliicm gegriindet wurde. 

ResUltate der siowernlisohen Hohlenforscher werden ~in der Hohlenz'Eli1tBchni~t »Naše 
jame« und riirl >>Acta carsologica«, die im Rahmen des Inst~tuts fiir K.aJrstforschU!I1Jg 
der SlowenliJschen Akademi,e der Wissenschafte:n und Kiinste zu Ljubljama erschei,nen, 
gedruckt. 
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Kranjc, Andrej, 1979: Prispevek Slovencev v spe
leomorfologiji. Naše jame, 21 (1979), 13-17, Ljublja
na, 1980. 

AVItor podaja pregled pomembnejšlih svetoVIllih spe
l·eoloških in ktmsoslovn1h del iz 1Jega sto:letjla, kii vse
bujejo citate slovenskih prils~kov s področja speleo
morfologije, speleogeneze in jarruskih sedimentov. Te 
vezultate pr1ilmerja s celotno Sllovensko li:teraltum ·te 
pnnoge :in skuša na tej osnovi osvetluti pvi:spevek S:lo
venc€1\7 k speleomorfologijJ v svetu. 

PRISPEVEK SLOVENCEV V SPELEOMORFOLOGIJI 

ANDREJ KRANJC, Inštitut za raziskovanje krasa, 
SAZU, Titov trg 2, 66230 Postojna 

Speleomorfologija je majhen del speleologlje - vede :o jamah - in preu
~uje, kot že samo ime porve, obliko kraških jam. 

Če se .opremo na Ehrenberga (1962) in Trimmla (1968), ki s•ta se 
podrobneje ukvarjala s členitvijo speleologije, vidimo, da je »geospelEnlogija« 
oziroma fizična speleoJogija razdeljena na 10 panog. Po mojem mnenju sta med 
temi panogami speleomorf.ologiji še najbližji speleogeneza in pTeuoevanje jam
skih sedrmentov (vpliv obeh je neposredno viden v obliki jame), zato sem se 
odločil, da upoštevam tudi ti dve panogi fizične speleologije. To sem s'toril de
loma zato, da bo čim bolj obdelana celotna speleooogija, deloma pa zato, ker 
je često zelo težk•o dognati, za katero panogo S•O določeni dosežJki najpomemb
nejši, obenem pa so tudi redka objavljena dela, ki obravnavajo le eno samo 
p2nogo speleologije. S preučitVI~jo več panog naenkrat se lahko izognemo širo
kemu robnemu prekrivanju posameznih panog. 

Torej bom skušal ·nl1isati prispevek Slovenoev k pveučevanju speleomorfo
logije, speleogeneze in jamskih sedimentov. 

Drugo, prav talm nepojasnjeno vprašanje je, kioga šteti k Slovencem. Za 
najnovejše obdobje ,odločitev ni težka, čim dlje pa posegamo v zgodovino, tem 
bolj postaja stvar lahko zapletena. Ker pa s tem niso težave [e v speleologiji, 
menim, da pmblem tudi mi lahko rešimo podobno, Not so to storili sestavljalci 
knjige »Naši znameniti tehniki« (1966), kjer v uvodu A. Strun a (p. 4) pravi: 
>·Mednje pa smo spre,jeli tudi tujce, ki so enkratno obogatili tehniško znanje 
našega človeka 'in se obenem vživeli v naše ljudSitv<o, v njegov jezik ter nje
gove šege in navade, ,potem pa si s stori'tvami na naši zemlji po pravici pri
svojili pravico, da smo jo zanje imenovali drugo domovino.<< Torej skladno 
s tem stališčem pripadnost Valvasorja, Hacqueta, Puticka in drugih v kr·og 
siovenskih speleologov ni vprašljiva. 
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Kranjc, Andrej, 1979: Contribution of the Slovenes 
to Speleomorphology. Naše jame, 12 (1979), 13-17, Lju
bljana, 1980. 

The author made .a review of more importa:nt 
speleologkal and karstalogieal works ~n the world 
produced i:n this century, contai1111img refer€1Tlces of Slo
vene .authors :referring to spe}eomorphology, spelooge
nesi·s and cave sediments. RefeDences are compared 
wi:th the Slovene l:~terature of :the same kli.:nd and thus 
tring to throw light on the Slovene contribution to 
speloomorplrology. 

Tretje načelno vprašanje, ki se postavlja v okviru nasl<oiVa »Prispevek Slo
vencev v speleologij;j,,, pa je, v kateri speleologiji, v slovenski ali v svetovni. 
Menim, če gre za celotno speleologijo, da gre potem tudi za svetovno speleo
logijo in ne za »Speleologije« posameznih narodov. Zato bom skušal prikazati 
delež Slovencev v svetovnem okviru speleologije. Pos•ebno vprašanje je, do 
kakšne mere je sploh razvita spelee>log~ja v Sloveniji. To je vprašanje, ki bi za
<>lužilo posebno in podr10bnejšo obravnavo, delen odgovur za samo speleo
morfolo§ijo pa bo mogoče dobiti tudi iz podatkov, zbranih v tem prispevku. 

Bosebno težk,o rešljivo se mi je zdele> vprašanje delovne metode, na kakšen 
način naj bi izluščil :i'z speleološke vede, ki so jo nekaj sto let gradili speleologi 
vsega sveta, delež nas, Slovencev. Odločil sem se, prvič, le za objavljena dela 
i:n drugič, sem kot merilo za prispevek k svetovni speleologiji vzel delež slo
vPnskih pr1spevkov, ki ga uporabljajo .ozivoma oi:tiraj•o druga speleološka dela 
v svetu. Seveda je tudi ta metJJda razmenoma daleč od objektivnosti, vendar 
pa so njeni kriteriji dokaj jasni in za vse primere enaki. P:o drugi strani pa 
sem prepričan, da je na videz nepomemben, a objavljen podatek pomembnejši 
od še tako veličastne i:n kompleksne teorlj·e, če .ostane ta le v glavi svojega 
avtolfja. Objavljen podatek je lahko delček, pa čeprav najmanjši, mozaika ce
lotne vede ali novega spoznanja, največja, a ne zapisana misel pa ima zelo 
malo možnosti, da bo ,padla na plodna tla in preživela svojega »stvaritelja«. 

Moja zamisel je bila v kratkem taka: zbrati naslove vseh slovenskih 
tiskanih prispevkov s speleomorfološk.Jo vsebino v zgoraj .raz1oženem širšem 
O'mislu in primerjati, koliko in kateni izmed .teh s'o našli odmev v tuji litera
turi. Žal pa tega v praksi ni mog1oče izpolniti: biblLografijo slovenskih speleo
loških prispevkov bi bilo sicer mog1oče pripmvlti (čeprav ne v tako kratkem 
času, wot smo ga imeli na razpolago), nemogoče pa je pregledati citate lite•ra
t...,re v speleoloških in krasoslovnih pri:spevkih z vsega sveta. 

Zato sem vse skupaj precej poenostavil: pregledal sem glavne svetovne 
speleološke, kras:oskwne in tudi nekaj geomorfoloških monografij (od 1895 
dalje), dzbral citate slovenskih prispevk.Jov speleomorbloške vsebine, :ocenil šte-
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vilo vseh slovenskih spele.omorfoloških objav in na ,koncu še pregledal, kolik
šno število naših jam je obdelanih v literaturi s spele.omorfološkega vidika. 

Sbvenci smo do danes robjavili najmanj 350 prispevkov, ki obravnavajo 
tudi speleomorfologijo, rSpeleogenezo ali jamske sedimente. Od tega je 90 pri
spevkov izšlo med letoma 1689 (Valvasor, 525) in 1945, po letu 1945 pa 260 
prispevkov. Ta delitev, na obdobje do II. svetovne vojne in po njej, je naprav
ljena predvsem iz praktičnih razlogov. Za drugo robdobje imamo izdeJ,ano bi
bhografijo (Kranj c 1971) in tudi literatura je razme.noma lahko dostopna, 
medtem ko za starejše obdobje nimamo ne enega :iJn ne drugega. Sicer bi mo
ral kot mejnik modeme dobe p~staviti vsekakor leto 1927, to je lerto izida 
E oh inč eve razpnave (1927) o Županrovl jami, prvega slovenskega moder
nega speleomorfološkega prispevka. 

Val va s or j a ne štejem med razisrk;ovalce jamskih oblik in kapnikov 
zaradi njegovih fantazijskih :opillsrov, predvsem Postojnske jame, kjer "· .. je vsre 
v stebrih in ta:kio čudno obliikovano, kakor bi gledal pred seboj vsakovrsten 
gomaz, kače in druge živali ... << (Rupe 1 1951, 52), ampak zaradi načrta 

Podpeške jame - enega izmed prvih objavljenih realnih jamskih načrtov 

(Kranjc 1977) in pa zato, rker je najbrž prvi i:zmed Slovencev objavil zapa
žanja o rasti ozimma stavosti sige v Postojnski jami. Na osnovi opazovanja 
sige, ki prekriva stare ~podpise, je ugotovil, da se siga tvori zelo počasi (Val
v as or 1689, 525). Glede na čas, v katerem je živel, je njegova ugorto'Vitev 
vsekakor vredna upoštevanja. 

Pregledal sem glavna spelerološka :iJn krasoslovna dela, ki so izšla med 
letoma 1895 (Cvi ji ce v Kras) in 1978 (B og lij eva Karsthydrographie 
und physische Speliiologie) in med rnjimi naštel 18 del, ki navajajr::J slovenske 
prispevke speleomorfološke vsebine v najširšem smislu. Vsega skupaj je 
v teh delih navedenih 32 slovenskih prispevkov, med njimi je nekaj takih, 
Id so ci1tirani v več delih (Gam s o va študija »Faktorji ~n dinamika korro
zije ... <<, 1966, kar v štirih). Citirane slovenske prispevke navaja pril. l. Teh 
32 sbvenskih prispevkov predstavlja olwli 10% vseh slovenskih del s speleo
modološlw oziroma speleo.genetsrlqo, vsebino, kar pomeni, da je okoli lO 0/ 0 
na,šilh del upoštevanih v svetovni literaturi ozwoma ,v svetovni speleologiji. 

Naj na kra:tko omenim še snov, ki jo tuji avtorji črpajro iz slovenskih pri
spevlwv (v oklepaju navajam avtorje slovenskih prispevkrov): 
- zgodovinska dejstva, pomembna za f1ZJično speleologijo (Gams, Hacquet, 

Urbas, Valvasor), 
- podatki Ln primeri Zia različne tipe jam ali delov jam (Brohlnec, Gams, Habe, 

Kuščer-Savnik-Gantar, Novak, Perko, šerko, Šer~o-Michler), 
- primeri za razne obltke ponovov in brezen (Hrasky, Putick), 
- pomen korozije ~n količinski podatki o njej (Gams), 
- navezanost obl,ike 'l'Ovov na legro plas1i (Gams), 

rast kapnikov in ,odlaganje sige (Gams), 
- jamski sedimenti (Habič). 

v uvodu sem izrazil dvom o pravilnosti upoštevanja zgolj speleoloških in 
krasoslovnih monogmfij. Za preizkus sem pregledal citiramo literatu.no prispev
kov skupin »g,erologija in mineralogija<<, »kraška morfrologija«, »s:peleogeneza<< 
ter >>jamska kemija ~n fizika<< z zadnjega mednarodnega speleološkega kon
gresa (Pr\) ce edin gs 1977). V teh skupinah je vsega skupaj objavljenih 
96 prispevkov s 638 citati. Med njimi sta cirtirani le dve sluvenski deli, pa še 
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ti ne s speleomodološkega področja. Torej je d;)bljeni podatek na podlagi 
pregledanih monografij vs•eeno razmeroma pravilen. 

Iz pregleda citm-anih s1o.venskih prispevlmv ni razvidno, da bi bila upo
števana predvsem naša tehtnejša, kompleksnejša in teoret-ičn:.> bolj podprta 
dela. Kaže bolj na slučajen izbor (ki pa je seveda pogojen z različnimi vzroki) 
s tendenco po uporabi in upoštevanju predvsem faktografskih podatkov, bo
disi številčnih (o meritvah kovorzije, odlaganju sige) ali opi,sn,ih 'OZitroma gra
fičnih - ilustracij (primeri za ra:z:ne jamske obl.ike). Precej je opazen vpliv 
širokega poznavanja Postodnske jame ter obilne :iJn lahko dostopne dokumen
tacije o njej. Cesto navajajo tuji viri Postojnsko jamo lmt primer, a so sicer 
za take primere v naši literaturi {)lbjavljeni podatki iz drugih, veliko ustrez
nejših jam, a niso upoštevani. Često slaba obdelava doLočenih pojavov z naše 
strani .ali pa slabo poznavanje naše litemture navaja na napačne zaključke. 

Tak je primer faset: v tehttnem prispev:ku britanskega speloomorfologa War
w ic ka (1976, 90) beremo, da je v jug;os·lovansklih vodnih jamah pojav faset 
razmeroma redek. Vsakdo pa, ki pozna slovenske vodne jame, tudi fosilne, ve, 
da sploh niso redke. Res pa je, da naše li:terature o fasetah tako rekoč ni. 

Gotovo ima vel1k vpliiv pd prodoru naših pr~spevk0v v svetovn·o literaturo 
jezik, v katerem so pisani. Med 32 citkanimi slovenskimi prispevki jih je 16 
pisanih v nemškem, 8 v slo:venskem in 8 v angleškem je:?Jiiku. Od 8 slovenskih 
teks'bolV jrh ima 7 povzetke v tujem j•ezilm. Podobno kot z jezi~om je tudi 
z razširjenostjo doJočenih publikactj ozimma periodik. Če ima revija večji krog 
bralcev, je tudi več možnosti, da pruspevek v njej 'opazijo in upol'abijo drugi 
avtorji. Po 9 izmed c~tiranih prispeVlmrv je bilo objavljenih v okviru medna
rodnih speleoloških prireditev (kongresi, simpoziji, kolokviji) in v tujih revijah, 
6 je samostojnih publi'kadj, 3 prispevki S'O objavljeni v Geografskem vestniku, 
po 2 v Acta carsoJ.ogi.ca in Naših ja:mah ]n 1 v publikaciji jugoslovanskega 
speleološkega kongresa. 

Kot ilustracijo naj omenim, da je s speleomorfološkega vidika v najširšem 
smislu objavljenih v litemturi 1344 slovenskih kraških v;otlin. Po stanju jam
skega katastra (Inštitut ... ) z dne l. 3. 1979 - 4631 registriranih voUin -
je to 29 %. Ta podatek nam lahko služi za okvirnD predstaVIo, v kolikšni meri 
je pri nas razvita moirfološka veja speleologije. 

Za zaključek naj pono'Vim, da srna Slovenci objavHi okoli 350 prispevkov 
s speleomDdloaoškD vsebino, izmed teh pa Jih je 32 (okoh 10 °/0) upoštevanih v 
glavnih speleoloških m krasoslovnih mD\Ilografijah tega stoletja. Glede na to, 
da danes slo:venski speileologi nikak·x ne predstavljamo več kot 1 % vseh spe
leologov na svetu, smo Jahko z n)ašim deležem kar zadovoJ.jni. Ce pa upošte
vamo, da imenujemo naš k!ras >>klas~čni« orziroma »matični« kvas, da je pri na:s 
z1belka speleologije, da imamo »I.nšbtut za raziskovanj·e krasa«, da je 113 
našega sveta kraškega in da >letos praznujemo 90-letnico :organiziranega ja
marstva v Sloveniji, bi se morali patruditi, da bi bil naš prispevek k svetovni 
speleol:oški misli še večji. Že samo boljše obvešča~nje Komisije za bibliografij;o 
pri MednaJrodni Sipeleolioškio zvezi bi pripomoglo k širšemu poznavanju naših 
prispevlmrv, s tem pa tudi našega dela in naših misli. 

Če bomo hoteli čez 10 let, ob pramovanju 100-letnice iOit'gani:.'liratne slo
venske speleo1ogije, podati rtočnejši in boljši pregled prispevka Slovencev v: 
speleologiji, predlagam Jamarski zvezi SLovenije, da se loti pripravljanja s~o..: 

venske speleo1oške bibliografije in osnutka slovenske speleološke b~ografije. 
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To bi nam bilo, v veliko pomoč pri speleoloških pdzadevanjih, zbrano bi imeli 
gradiv;o za bod,oče del,o in to gradivo bi nas obenem pravilneje in popolneje 
predstavljalo doma in v svetu. 

Summary 

CONTRIBUTION OF THE SLOVENES TO SPELEOMORPHOLOGY 

F1mm the year 1689 ( Va 1 va s or) up to now Slovenes have ;puhLi:shed at lea:st 
350 artides ooncerrruing speleomo[1i[>hoJ.ogy, speleogenesis, and cave .sediments. The 
mart:erial of 32 (about 10 %> of them has been used dn main s;peloologicaJl nnd kamsto
logica[ works in the wmd. F1oreii!?)Ilt authors have ta!ke out of Slovene artricles mostJly 
the facts foc the rnstory of physk:ail. :speleoil.ogy, dffia and exampaes of dif:tievent kimd 
of caves, ponors, nnd pothioles, data conceyning o<ErosiiJcm, 's11Il!ter deposit, and cave 
sedliments. 

On the 1st of Ma:I'ch, 197'9, lin the Slovene Cave reg.is.ter 4631 caJVittiies were regli
stered. 1i344 caviti.es (219 Klj0) were publi,shed and we can say that they were studli·ed 
from the spe1eolffiOI'Ij)hologicail. polint of view. 

T~o obtadn better :I'esults d:n the spe!loologi:cail work and to gi<Ve better presen
tation of this work at home and abroad ·the author intends to sta•rt preparing Slovene 
speleoilogicffi biibliogra;phy and Slorvene speleologioail bdography. 

2- Naše jame Naše jame, 21, 1980 





UDK 9,12(497.12) :551.~4 

Habič, Peter, Rado Gospodarič, Andrej Kranjc, 
France Sušteršič, 1979: Osnovna speleološka karta Slo
venije, 5. nadaljevanje. Naše jame, 21 (1979), 19-29, 
Ljubljana, 1980. 

Speleološke kaJrte W78 obrarvn:avajo k10as :~n jaJme 
obmejn:ih obmocij severovzhodne, južne i:n zahodne 
Slovenije. Ugotovljene speleološke zmačiLnos,ti dopol
njujejo spoznanja o alpskem, dinarskem, pnim8:rskem 
im paJnOill!skem krasu, ki so bila, preučena v obdobju 
1197'2-1978 v okvi:ru :naziskovalne naloge Osnovna srpe
loološka kaJrta Sloven:ije. To obsežno zbrarno ~n obde
lano gradivo o kraJSu lin :kJmških poj:av1h Slo<Vernije 
spodbuja nadaljnj:e speleološko razrskova:nje :ter znan
stverno preučeva~nje na tleh kilasičnega krasa. 

Osnovna speleološka karta Slovenije 

5. nadaljevanje 

PETER HABič, RADO GOSPODARIČ, ANDREJ KRANJC, FRANCE ŠUŠTERŠIČ 
Inštritut za 'raviskova:nje krasa SAZU Postojrna 

Uvod 

V letih od 1972 do 1978 smo postopno in po enotni metodologiji obdelali 
razpo~ožljive podatke :o krašktih pojavih Slovenije in j.th prikazali na osnovni 
speleoioški karti, ki je izdelana po Hstih v mer;i'lu 1 :50.000. V sedmi sklepni 
fazi smo obdelali obnobne predele vzhodne, južne in zahodne Slovenije, kjer 
je kras razvit le na manjših površi:nah, ali pa pr~pada Slovenij1i le manjši del 
njegoveg,a površja, ki ga obsega posame:zmi list. Na izdelanih ka~rtah in v pri
padajočih tolmačih niso zajeti tilsti kraški pojavi, ki so bili pozneje odkrditi in 
raziskani. Osnovno speleološk:o karto bo treba glede na to sistematično dopol
njevati. 

Zbrano in po prvotni metodologiji obdelano gradi,vo o krasu in kraškem 
podzemlju Slovenije pa potrebuje tudi nadaljnje poglobljeno. preučevanje :im 
Izpopolnjevanje. Med dosedanjrm delom so se pokazali nekateri novi pristopi 
k obravnavi kraškega !l'eliefa, kamninske podlage, kmških voda ter oblike im 
vsebine kraških votlin. Pri ~zdelavi :osnovne speleo1oš~e ka,rte se je pokazala 
potreba po nadaljnjem razvoju splošne teorets~e in regionalne s:peleologije. 
To je vseka~or spodbudno in prispeva k vrednosti vloženega truda in oprav
ijenega dela. Me<ij delom pa so se pokazale tudi pomanjklj.Lvosti, ki jih bo 
treba odpraviti. 

Pri izdelavi 'Osnovne speleološke karte so neposredno sodelovali vsi sode
lavci inštituta, pa tudi vrsta zunanjih sodelavcev. Vsem se na tem mestu 
prav lepo zahvaljujemo za sodelovanje. Tega dela pa ne bi mogli opraviti v 
takem obsegu brez požrtvovalnega amaterskega zbiranja, raziskovanja, merje-
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Habič, Peter, Rado Gospodarič, Andrej Kranjc, 
France Sušteršič, 1979: The Basic Speleological Map of 
Slovenia, 5th continuiation. Naše jame, 21 (1979), 19-
29, Ljubljana, 1980. 

The speloolog'ical ma[)S of 1978 deal wlirth ~arr-st nnd 
caves of b<Jrlderti;ng a:-egliQII1s of the southeaJs:terln, sout
hen.m and western Slovenia. The silated spe1001ogical 
,properhles complete :the ·lmwwJedge about aJpine, di
naric, lii.:tborraJ and pnn;nand:a;n karsrt wh:ich were srudied 
iJn the pell1i.Qd .li972-119'f8 w~thln the researr-ch worrk 
»The basik speloologicail. maJp of Slovenita«. Thlits e:xiten
sive colJected nnd ,tJrroted materiiaJI. albout rthe karrst nnd 
karst phenomena ilin Slovend.a enoourrages furt'her spe
leo:log;ical disoov.arues nnd sci,entiflic inves1Ji,gations on 
the groU:itld of 1the classical Karrst. 

nja, zapisovanja in urejanja pCldatkov o jamah, kar so desehletja opravljale 
generacije slovenskih jamarjev. Osnovna speleo1oška karta je v veliki meri 
plod njihovega dela. Upajmo, da bodo prjhodnje generacije karto lahko s :pri
dam uporabljale pri nadaljnjem odkrivanju in raziskovanju našega podremlja. 
Njim in še mnogim drugim, ki živijo na krasu, s krasom dm od krasa, bi karta 
veli!ko bolje služNa, če bi bila tiskana. Doslej so bili objavljeni le kratki po
vzetki tolmačev v Naših jamah (P. Habič et al., 1974, 1975, 1977, 1978) dm drugi 
periodiki. 

Najbrž bomo morali za širšo uporabo nekoliko dopolniti obliko :ion vsebino 
speleološke karte. Skušali bomo pripraviti vsaj pregledno speleoiloško karto za 
tisk. Osno:vno drokumentaaido o kraških pojavih pa bomo morali stalno izpol
njevati, lego kraških pojavov pa zarisati v karte večjega merrihla, da bo mogoče 
vsaik objekt poiskati v naravi s pomočj·o karte. 

TOLMIN 1 (A. Kranjc) 

Na ozemlju speleo1oške karte Tolmin 1 je Kaminsko pogo;rje ena najboJj 
zaključenih in celovitih enot ter tipičen primer vitsokiogorskega krasa na alpsbh 
apn~ških podih. Kaninsrko pogorje je razmeroma dobro ;raziskano in predstavlja 
relativno nov·o »ekspedicijsko območje« ljubljanskih jamarjev. Pred pričetkom 
njihovih raziskav s tega ozemlja praktično nismo poznali nobene votline, danes 
pa se kaninski podi uvrščajo med najbolj raziskana območja visokogorskega 
krasa v Sl.oveniji. Ce bodo jamarji še nadaljevali z ral'liiskavami, bo to kmalu 
najbolj preiskana ozemlje v Sloveniji. Skladno s kamninsko osnoiVo (B us er , 
Zbornik 10. zbor. slov. geogr., 57-64, 1978), je največ votlin v zgornjetri
adnih apnencih (97 %), le nekaj jih je v jw-skih in krednih apnencih. 

Na ozemlju lista Tolmin 1 je registriranih 174 votlin. Razen ene (Ajdja 
jama v Trnovem) so vse v Kaninskem pogorju, kar pomeni, da je tam 3,5 vCJtli
ne oziroma 202 m jamskih rovov na km2 površja. 
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Med tipi oziroma po hid11oioški funkciji izrazito prevladujejo hidrološlm 
neaktivne ve>tliine (94 %) nad aktiV'lliimi, brezna (78 %) nad jamami. Da gre res 
za visokogorski kras, dokazuje tudi 40% votlin s sta1nim ledom in snegom. 
Votline leže v nadmorskih višinah 325 m-2.550 m, poprečna nadmorska višina 
vhodov pa je 1.778 m. 

Votline Kaninskega pogorja so razme11oma majhne, poprečna dolžina je 
30, glnbina pa 27m. Najdaljša jama je 1.355 m dolga Mala Boka ali Sušec 
(Le s ja k, Z., Naše jame 18, 78-82), ki sodi približno na 32. mesto v jugo
slovanskem merilu. Najgloblje je 192m globoko Brimožffičo brezno (Kuna
ver, J., Naše jame 10, 69-81), ki se odpira v nadmorski višini 1.900 m in sodi 
na 23. mesto najg1obljih brezen v Sloveni,ji. Vsega skupaj je na jugoslovanski 
strani Kaninskega pe>gorja 8 vro:tlin globljih od 100m. Na italijansk!i. strani je 
5 brezen gl<obljih od 500 m. Najgloblje med njimi je brezno »Michele Gortani«, 
ki z 920 m zavzema 9. mesto v svetu (Bad ini, J., Spel unca, no. 2, Suppl., 
38-41, 1977). Odprto je vprašanje, ali so razlike v globinah na naši in italli:jan
ski strani pog•ojene z različno speleogenezo ali pa le z •m71ično stopnjo razi,ska
nosti celotnega ozemlja oziTioma posameZ!Ile \'otline. 

TRST 4 (F. Šušteršič) 

Ozemlje SR Slovenije v okviru lista Trst 4 dehl vmesni teritorij republike 
Italije v dva medsebojno ločena dela, ki se bistveno razlilkujeta tudi po svojih 
kraških značilnostih. V sevemvzhodnem kotu leži delček G"Jrnjega in Sežanske
ga krasa, ob južnem robu pa nahajamo odrastke fhšnega »pe>lkrasa« Šavrinov. 
Severno ozemlje, ki spada k matičnemu Krasu, je bilo v veliki meri speleo1o
ško preiskana že od začetka tega stoletja, kamkteristike pa podane že pri opisu 
speleoloških kart Trst 2 ter Vrhnika 1 in 3 (Naše jame, 17, 1975). Zanimivo je, 
da je bila prva jama v vložku apnenega turbidita v šavrinskem flišu znana 
že pred prvo svetovno vojno, a ji nihče ni posvečal posebne pozornosti, tako 
da slo šele razi,skave kozinskih jamarjev v preteklih letih resneje opozorile na 
zakrasevanja v flišu. Celotnega obsega flišnega »polkrasa« pa smo se zavedli 
šele ob novejšem kartiranju za osnovno :speleCJ1oško karto. Košček matičnega 
Krasa, ki ga zajema li1st Trst 4, je malo značilno nadaljevanje večjih komplek
sov na sosednjih listih. Razdelimo ga lahko na fragmente Go-rnjega krasa, 
Volniškega grioevja in Sežanskega krasa. 

V sestavu Gornjega krasa je najpomebnejša površinska ·oblika Veliki dol. 
Na osnovi zračnih posnetk:Jov bi le težko trdili, da je to opuščena struga Reke. 
Navezanost na tektoniko je namreč taka močna, da sedanje obl1i1ke lahk·o tol.
mači<mo samo kot posledice močnejšega zakrasevanja v bolj porušeni coni. Se
veda pa s tem ni rečeno, da ni prav ta ce>na v preteklosti pritegnila površtnsk1D 
Reko. Kras je po svoji funkciji nekol:ilk:Jo gbblji pretočni kras, vendaT pa v 
okviru lista Trst 4 tega ne moremo sklepati iz redkih znanih kraških votlin. 
Najgloblja je Kalilna (41 m), najdaljša pa Pečina pod Medvejkam (65 m), vendar 
za tip krasa nista značilni. Zanimivo je, da grade več kot pol kartiranega .orzem
lja dolomiti, v njih pa ni znana niti ena jama. 

Šavrine lahko razdelimo na bs·te severno od Rižane in one južno od nje. 
Severni kompleks g:rade značilni flišni ritmi brez karbonatnih vložkov, južno 
od Rižane pa najdemo v flišu vložke apnenega turbid~ta, ki močno zakraseva. 
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Za to »polkraško« ozemlje veljajo vse značilnosti, ki so podrabneje pojasnjene 
za. kras na listu Pazin l. Dodamo naj le, da zakraseli kompleksi niso tako skle
njeni in je doslej poznana tod le ena jama (Tribanska jama), ki se je odprla 
leta 1910 pri poJ.jskih delih. Ugrezov in raznih Vl~tldn v temeljih hiš je sicer še 
precej, a jih domačini sproti zadelajo. V sestavi Šavrinov pomeni posebnost 
Izolanski kras, kjer izdanja na obmo·čju mesta Izole krpa paleogenskega ap
nenca izpod fliša. še pred leti je bilo mogoče tod opazovati manjše ponikalni
ce, jame in površinske kraške pojave (I. Gams, 1963/64; Izolanski kras. PPoteus, 
26, 235-239, Ljubljana), danes pa je napredujoča urbanizacija vs·e to uničila. 

Izolanski kras je po svojih značilnostih edini primer z morjem zajezenega krasa 
v Sl.oveniji. 

ROVINJ 2 (F. Šušteršič) 

Slovenski del lista Rovinj 2 pokriva dobrih 16% njegove povrs1ne, pre
ostalo pa je ozemlje SR Hrvatske. Sk·oraj do nedavnega spelecloški objekti tod 
niso bili znani, če izvzamemo edino izjemo, jamo Poljanska buža, ki pa v lwn
cept, da v flišu ni krasa, ni spadala. Nekaj hektarjev paleogenskih apnencev 
ob strugi Dragonje pač ni bilo. mogoče obravnavati kot kraško ozemlje. Šele v 
zadnjih letih so jamarji s Kozine odkrili v fllišu več jam, zato lahko rečemo, 
da je tudi tod razvit »polkras« v apnenčevih turbidiJtih. Naše raziskave so ta 
še potrdile. 

Delo smo posvetili predvsem regionalni razprostranjenosti »poJkrasa« in 
manj po.samez:nikcm kraškim Vlotlinam, ki smo jih samo zabeležili. Tudi za 
tukajšnji polkras veljajo karakteristike, da kraškega površja praktično ni, pač 
pa se pojavljajo pogosti ugrezi, nakazane :slepe doltne, ponoirne jame - med 
njimi je Poljanska buža preiskana že v dolžini okmg enega kilometra, ne da 
bi bili znani vsi njeni deli - ter kraški izviri s sorazmerno majhnim zaledjem. 
Ker je plast apnenega turbiditta debela le dober meter, to onemogoča nastaja
nje navpičnih kraških votlin, zato pa so vodoravne še toliko bolj p0uda;rjene. 
-,Polkra:s« Šavrinov je na kartiranem ozemlju z ·nekaterimi pridržki pokl'i,ti pre
točni, ddoma tudi raztočni kras. 

PAZIN 1 (F. Šušteršič) 

Po dosedanjih podatkih bi kraške pojave na ozemlju slovenskega dela te 
karte pričakovali samo na karbonatnih ozemljih Cičarije, ki zavzema Viišje in 
vzh;:;dnejše predele. Raziskave pa SlO pokazale, da so tudi v šavrinskem flišu 
posamezni horiz:onti, ki močno zakrasevajo in je zato tudi flišna ozemlje neke 
vrste »polkras«. Na apnenčevih ozemljdih. je tradicija jamarskih iTaziskav že 
dokaj velika in zvezna, krasa na flišnih ozemljih pa so se komaj pred nekaj 
leti lotili jamarji s Kozir!J.e. 

Od sloven.s'kega dela karte, ki meri 77 km2
, je apnencev kredne in paleo

g-enske srtar.osh le za 27 km2 skupne p:YVršine. Sem so šteti tudi izdank!i: apne
nih turbiditov, kar pa delno kvari realno slik!o, saj ti turbidirti zakrasevajo 
predvsem pod lapcl'rnim pokrovom in je zato obseg zakrasevanju izpostavljenih 
ozemelj večji. 

Na podlagi speleološk~h značilnosti lahko kraške .predele obravnavanega 
uzemlja razdelimo na tri enote, in sicer Vvsoko Cičarijo, Nizko Cičarijo in 
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8avrine. Visoka Cičarija leži predvsem na območju lista Pazin 2 in seže na list 
Pazin 1 le njen malo značilen odrastek. 

Pač pa je Nizka Oičarija, ki obsega predvsem prehodno ozemlje med 
Sivo Istro ,in Visoko Istro, obsežena tod v najbolj značilni obliki. Glavnii mzlog 
za svojsko razvite kraške pojave je narav:na zgradba, kJo se posamezne luske 
nizajo v dinarski smeri vzhodno od kontakta s flišem. V osnovi imamo opraviti 
8 pretočno kraško regijo, narivanja pa so povzročila pDostorsko zelo nepravHno 
obH!kJovano erozijsko bazo. Zato najdemo poleg značilnih jam pretočnega k'rasa 
- vodoravni rovi v etažah in vhod sk0zi brezno (npr. Jama pod Gabrlwm) -
tudi vodoravne jame z vhodi sredi ostenlij, pri čemer enako stare jame niso 
vezane na isto nadmorsko višino. Prlimer je Pečina v Kavčič.ah, še danes aktiv
na taka jama pa je Jama pod Krogrom. 

Poseben tip jam, značilen za kras Nizke Cičarije, so suhe ponnrne jame, 
ki stratigrafsko leže tik pod flišem. Verjetno so nastal'e kot .odtoki z danes 
odstranjene laporne krovnine. Primer je Pečina v Radotih, dolga 402 m in 
globoka; 168m, ki je največja znana jama na ozemlju karte. Kot značilnost 
NiZJke Cičarije omenimo še ~zrazito strukturen relief, kjer najdemo več dinar
sko usmerjenih uval in podobnih globeli. Nekatere sežej:o do višine kraških 
pretokov. Tako je nastaLo kraško polje Movraška vala, še večje po~je istega 
tipa pa je Laniško poJje v hrvaški Cičariji. Drugo kraško polje na listu Pazin 1, 
Lukinska vala, pa je primer kontaktnega polja, nastalega na stiku apnencev 
in fliša. 

Nekoliko presenetljiva je splošna ocena, da kraško podzemlje Nizke Ciča
rije v marsičem spominja na Polhograjske Dolomilte. To postane bolj sprejem
ljivo, če pomislimo, da sta regiji zgrajeni iz mešanih karbonatnar-klastitnih 
serij, nar1njenih v luskave pokrove. Verjetno na površinske pojave najbolj 
vpliva kamninska zgradba, na podzemeljsko zak11asevanje pa struktura. 

>>Polkras« Šavrinov bcii lahko opredelili kot poseben tip plitvega odtočnega 
krasa, pokopanega pod debelo, nekraško krovnino. Znac:'ilno je, da se na krajih, 
kjer je nepropustna odeja tanjša, pojavljajo vnjej grezi, manjše vrtače in cel'O 
rudimenti slepih dolin. Kjer pobočne grape prečno sečejo izdanke apnenčevega 
turbidita, danje Viodice poniknejo že nad kontaktom, pooovno pa izviraj,o, ko 
grapa prereže spodnji kontakt. Erozija v apnenčevem predelu, ki je zaradi 
njeg,ove večje odpornosti v apnencu že tako šibkejša, oslabi tudi zaradi pre
sušittve tega dela pomoka. Zato :so de:li grap na apnencu v razv:oju sorazmern~ 
zaostali, so širši in položnejši, na spodnjem delu pa se prepadno prevahjo v 
lapor. V takšnem po!Ložaju je nastala ponorna jama Kubik, ki je razvita v ko
maj dober meter debel!i karbonatni plasti. Zaradi majhnih prostorov še ni v 
celoti preiskana. Ker je karbonatna plast tako tanka, votlin, ki bi ustrezale 
normam za registmaaijo in bi bile po nastanku kol'ozijska brezna, skorajda ni 
pričakovati, čeprav je v cestnih usekih presekanih mnogo kaminov, velikriJh 
meter al:i dva. Zaskrase1ost flišev nakazujejo tudi mnogi manjši kraški izviri, 
k,i pa zaradi razglibanega rehef,a iJD sorazmerno visoke lege nimajo velikega 
zaledja. 

Ozemlje lista Pazin 1 je torej z doLočenimi pridržki v celO'ti kraško. Opazna 
je zelo močna navezanost kraških pojavov na podrobno geo1oško strukturo, 
relief sam pa verjetno nikjer v SLoveniji ni tako izrazito strukturen kot prav 
v Nizki Čičariji. 
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PAZIN 2 (F. šušteršič) 

Kraško ozemlje sLovenskega dela lista Pazin 2 je sicer majhno (obsega le 
okrog 34 km2

), a v podvobnostih zelo pisano. Tod se namreč stikaj•o trije raz
lični tipi krasa, ki pa so vsi razviti zelo značilno. To so vti'soki pretočni kras 
Visoke Cičarije, nizki pretočni kras Podgrajskega in Šapjanskega podolja ter 
pretočni lwntaktni kras Gradiin. 

Skomj celotno kartirarno ozemlje grade karbonatne kamn~ne. V dnu po
dolij najdemo pretežno apnence kredne starosti, na Vilsoki Cičariji se jim pri
družijo še dolomiti in apnene breče iste starosti, medtem kco grade Gradine 
zgornjekredni do paleogens!ki apnenci. Vtiisoka Ci:čarija in Podgrajsko podolje 
za razliko, od NiZJke Cičarije nimata narivne zgradbe. Narivi v okolici Novo
kračin spadaj•o že k narivni zgradbi snežniškega masiva. 

Karlimno ozemlje Vli.sioke Cičarije zajema le njen skrajni severovzhodni 
rob, ki pripada Žabniiku in Tuswrju. Med njima je šimko pretržje, kjer Pod
grajsko podolje zvezno pvehaja v Munsko. KTaško površje sestavljajo kopasti 
vrhovi ter večje in mwnjše uvale med njimi. Ce zanemarimo nekoliko manjše 
nadmorske višine, Lahko brez :zJadržlwrv govorimo •o planotastem visokem krasu. 
Temu ustrezmo je kimsko podzemlje, saj prevladujej·o gl·oboka brezna. Med 
njiini je največje Divja jama (gLobina 266 m), prek 100m pa imajo še Bvezno II 
na Bahci (l57 m) in Grde jame (122m). Posebnost je ponorna Jama I pri Nad
ko!'litni V1odi, ki je v pleistocenu verjetno požiJrala dosti več V1ode kot danes. 
Kot značilnost visokega krasa moramo dodati še pomanjkanje vodomvnih jam 
in sige v njih. Aktivne vodoravne jame vsekakor obstajajo nekje okoli 500 m 
pod površjem, vendar ne vplivajo na tip dostopnega kraškega podzemlja. 

Podgrajsko in Šapjansko podolje sta sicer mor:6ološk0 rn speleoioško 
preoej različn:i ozemlji, a ju zaradi majhnih kartiranih površtn štejemo skupaj. 
Podgrajsko podolje predstavlja zgornji del Matarsk0-PodgT1ajskega podolja, ki 
je eno najbolj znaniih ta!kih oblik na našem krasu. Njegorvo genezo smo pre
učevali s stališča treh hipotez, in sicer erozijske, robno-korozijske in neotek
tonske, vendar nismo tdkrcut našli za nobeno 0dločilnih dokazov. Proti prvi 
goV'ori potek plastnic prli. »I1aZViOidju« pod Starodom, kjer ni sledov o ostr·o
kotnem združevanju, pa tudi ne o večjem naiklanu dna. Proti r0bl1io-kovozijski 
govori dejstvlo, da dno podo~ja ne meji neposredno na fliše, temveč ga loči od 
njih še sorazmerno višje ozemlje Gmdin, ki je p~av na območju lista Pazin 2 
tudi absolutn0 višje od nekraške okolice. Pvoti tretji hipotezi ni posebnih ugo
vovorv, pač pa je še sam mehanizem neotektcmike prema~o poznan, da bi ga 
mogli upoštervarti. 

Dno Ptodgrajskega padolja je razčlenjeno z mnogimi plitvimi uvalami, 
vzdolž njega pa se prav po sredilni vleče i2lraZlit greben Stržen, ki predstavlja 
posebn'J obliko selektivne roooozije. 

Kraško podzemlje kaže vse značilnosti pretočnega krasa, saj najdemo tod 
mnogo fragmentorv vodoravnih jam, kL so jih !i'zV'otlile ponikalnice. Te jame so 
dostopne večinoma skozi brezna, današnji t0kovi pa potekajo globlje. Značilen 
primer je Poletina j.ama. Te jame so sicer podobne suhim pretočnim jamam 
Matarskega podolja, so pa manj pl'lostorne ter revnejše s sig,ovim okrasjem •in 
fluvialnimi sed:imenrt;i.. Med te jame segajo še precej globoka brezna, ki so 
očitn0 mlajšega nasta!nka. Najg1oblja je Dovreber jama (183m). 
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Osnovna speleološka karta Slovenije 25 

Šapjansko podolje sega na ozemlje SR Slovenije le z nekaj km2 povrs1ne 
in zato ne moremo razpravljati o njegovih značilnostih. Leži p11ecej nižje kot 
Podgrajsko in še manj spominja na preoblikovano fluviati[n'J tvorbo. Vanj se 
prebija potok Lokvišča in že na hrvaški strani ponika v ·obširno uvalo Dubaka 
laz, medtem ko druge pooika1nice izginej:o, še preden dosežejo podolje samo. 

Ozemlje Gradin predstavlja or.?:ek pas apnenčastega ozemlja, ki razmejuje 
fliše brki:nsko-bakarnke sinklinale od Podgrajskega in Šapjanskega podoJ.ja. V 
glavnem ga sestavljajo k01pasti vrhom, večinoma imenovani Gradine, ter vmes
ne slepe doline. Na ,sJ.orvenskti srtrani sta taki Brdanska Dana in N avok:račine, 
na ozemlju SR Hrvatske pa leži med njima BrusCI'TI. Obe slovenski slepi dolini 
sta dv.od'aznil in imata nad dnom izrazito starejšo teraso. Medtem ko odteka: 
voda z Brdanske Dane slwzi talne ponore, pa odvaja Novokra&no panorna 
No'VIakranjska jama (dolžina 822 m, gJobina 113m). Njen stranski vhod, imeno
van Kotlič, je vedek prllmer pra;vega ponornega brezna, saj pada potoček sk.oraj 
v enem samem skoku 70 m gbblje v glavno jamo. P.oleg ponorne jame je na 
ozemlju Gnadin še več manjših in opuščenih, više ležečih jam, ki Sto večinoma 
zatrparne s sedimenti. 

Kartirano ozemlj·e l:llsta Pa:llin 2 je eno redkih, po' porvršini majhnih ob
moci'j, kti združuje več izrazitih tipov kras:a. Zato bi kazaio razis'l~ave razširiti 
tudi pros1Jor;sko, lmrt trudi poglobiti p11oučev:anje podzemlja, ki doslej kljub 
precejšnji sdstematičnosti še ni zadoiV.aljivo. 

OGULIN 2 (P. Habič) 

List Ogulin 2 obsega južni del Bele krajine ob Kolpi med Radenci, Vinico 
in Ziljami. Severni del Poljanske g.are in Bele krajine je prikazan na listu 
Novo mesto 4 (P. Habič, 1975). Pri speleološkem kartiranju Bele krajine in 
njenega obrobja so pomagali člani JK Crnomelj, zlasti predsednik S. Klepec; 
geološke podatke je posredoval dipl. ing. geol. J. Bukovec z Inštituta za gea
loška istraživanja v Zagrebu. V izbranih jamah smo skušali spoznati bistvene 
speleološke značilnosti tamkajšnjega krasa. 

Od celotne površine lista Ogulin 2 pripada Sloveniji 116 km2 in to površje 
je v celoti zakraselo. Zgrajeno je pretežno iz spodnjekrednih apnencev (63 %) 
ter jurskih apnencev in dolomitov. Tektonsko so jurski in kredni apnenci 
razporejeni v obliki velikih gub dinarske smeri. Gube so razlomljene z vzdolž
nimi in prečnimi prelomi', posamezni bloki pa premaknjeni in ponekod tudi 
narinjeni drug na drugega. V reliefu na prvi pogled ni opaziti večjih sklad
nosti z geološko zgradbo, razen ob narivnem robu med Beleč vrhom in Vi
nico. Severno od Kolpe ločimo tri morfološke enote. V zahodnem delu so 
južni obronki Poljanske gore kot podaljšek Kočevskega Roga. V osrednjem 
delu te planote slo značilni kopasti vrhovi, med njimi pa različne kraške 
globeli. Poljanska gora prehaja na vzhodu s strmim robom v široko kraško 
podolje med Suhorjem in Vinico. Dno podolja je v višini med 170 in 200m 
ter visi od Kolpe proti severu in ne obratno. Vzhodno od Beleč vrha, Hrasta 
in Vinice je planotasto površje Belokranjskega ravnika v višinah med 200 in 
300 m, iz katerega mole višje le pos·amezni zaokroženi vrhovi. 

Z dejavnostjo JK Crnomelj po letu 1965 se je bistveno izpopolnila podo
ba o speleološk[h značilnostih Bele krajine, zlasti pa njenega južnega dela, 
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kjer je sedaj znanih 68 kraških votlin, 26 kraških vodnih objektov in 19 več
jih kraških globeli. Povprečno pride 0,58 votlin na km2, gostota pa je po po
sameznih vrstah apnencev različna. Očitne so tudi razlike v tipih in velikosti 
votlin po morfoloških enotah. Dve tretjini vseh votlin je na Poljanski gori (64,7 
odst.), skoraj ena četrtina (23,5 %) jih je v Viniškem podolju, najmanj pa 
jih je bilo doslej odkritih na višjem Beldkranjskem ravniku. Na plan<)tastem 
površju Poljanske gore je med votlinami največ brezen (88 %), v nižjih delih 
Viniškega podolja ter na ravniku so pogostejši suhi vodoravni rovi in spod
moli (21 %), v najnižjih legah pa so votline, ki vodijo do kraške talne vode 
(43 %). Ob Kolpi so nad kraškimi izviri vhodi v daljše aktivne vodne jame, 
med katerimi je na prvem mestu 360m dolga Kobiljača pri Špeharjih. Temu 
primerno je tudi razmerje med dolžino in globino jam; na Poljanski gori je 
0.64, v podolju 5,5 in na ravniku 2.1. Na obrobju Poljanske go·re je najbolj 
zanimivo Fortunatovo brezno, v katerem je ohranjen star erozijski rov v vi
šini okrog 350m. Speleološko zanimiva je tudi Petrišina jama severno od Zilj, 
v Viniškem podolju pa je znan večji spodmol Lisina pri Lipi. Pomembnejše 
votline s krašk:> talno vodo so pri Lipi in v okolici Suhorja. V predelu med 
Beleč vrhom in Vinico je na dolomitu nekaj manjših studencev s ponikalni
cami, neposredno ob Kolpi pa so značilni kraški izviri. Z nadaljnjimi speleo
loŠkimi raziskavami bo treba še izpopolniti znanje o razvoju nizkega krasa ob 
Kolpi. 

SAMOBOR 1 (P. Habič) 

Od celotnega povrsJa pripada Sloveniji na območju tega lista 411 km2, 

od tega pa -je kraškega le 192 km2 ali okrog 47 %. Kras je razvit na dveh 
območjih. V Krškem hribovju južno in vzhodno od Save je na triasnih, kred
nih in miocenskih apnencih 91.86 km2 krasa. V tem predelu je znanih 14 
kraških votlin, 38 kraških vodnih objektov ter 41 pomembnejših kraških glo
beli. Drugo kraško območje je južno od Krke in sega do meje s Hrvaško. 
Zajema slemena in severno vznožje Gorjancev od Šentjerneja do Krške vasi. 
V tem predelu }e raziskanih 10 jam, 11 kraških vodnih objektov ter 8 kra
ških globeli. 

Kras v severmem delu lista pripada vzhodnim obrtonkom Pos.avskega hri
bovja, v južnem delu pa Gorjancem. Razlika v geološki zgradbi in tekton
skih razmerah se odraža v reliefu in s tem tudi v značaju kraškega površja 
in podzemlja. V Krškem hribovju prevladujejo zgornjekredni laporasti apnenci 
in tam se je zaradi netopnih vložkov razvil poseben tip kraškega površja. 
Krško hribovje se med Savo in Krško kotlino postopoma vzpenja do razvod
nega slemena, ki je najvišje pri Trnju (470 m). Površinske vode so na lapor
jih in lapornatih apnencih izoblikovale doline in grape, te pa so se s postop
nim zakrasevanjem preoblikovale v kraške globeli ali manjša kraška polja 
s ponikalnicami, izviri in pon ori. Jame so znane največkrat nad izviri, brezna 
pa na slemenih med dolinami. Ponornih jam ni, v nekaterih jamah nad izviri 
pa dosežemo podzemeljski tok, ki napaja bli~nji izvi:r. Boprečno pride v tem 
predelu 0,19 votlin na km2 krasa, njihova povprečna dolžina je 21,7 m, globina 
pa 10,4 m. Razmerje med dolžino in globino je torej 2,1, rovnatost pa znaša 
6 m/km2. Kraški relief in hidrografija sta značilna tudi za miocenske apnence, 
v njih pa doslej še niso odkrili pomembnejših votlin. 
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V Gorjancih je kamninska zgradba bolj pestra (M. Pleničar, U. Premru, 
M. Herak, OGK, list Novo mesto, 1975). Na površju je več debeloskladovitih 
jurskih apnencev. V njih in v spodnjekrednih apnencih so vse znane jame. 
Zakraseli so sicer tudi triasni dolomiti, posamezni kraški pojavi pa so tudi na 
drugih karbonatnih kamninah kredne in miocenske starosti, vendar v njih ni 
večjih votlin. Po dolžini in tudi sicer se speleološko odlikujeta turistična Ko
stanjeviška jama s 438 m dolžine (M. EJržen, Naše Jame, 6, 1965) in arheolooko 
zanimiva 350m dolga Levakova jama, ki sta postali dostopni šele po hudem 
nalivu leta 1937 (M. Guštin, Arheološki vestnik, 27, 1977). Obe sta v bli~ini 
pomembnejših kraških izvirov in v njih lahko dosežemo aktivni vodni tok. 
Višji suhi rovi pripadajo starejšim razvojnim fazam, ki še nis•o posebej pre
učene. Koristno pa jih bo primerjati z jamami osrednjega dinarskega krasa. V 
Gorjancih je nekaj nad 60% brezen in 20% vodoravnih jam, medtem ko je 
slednjih v Krškem hribovju kar 36%. V povprečju so jame v Gorjancih 
nekaj daljše in globlje, povprečna dolžina znaša 103, globina pa 25,5 m, njuno 
razmerje je torej 4:1, rovnatost pa 16,6 m/km2 • V skladu z reliefnimi značil

nostmi so kraške votline razporejene tudi po nadmorski višini. V Krškem 
hribovju je večina jam v višinah med 200 in 300m, v Gorjancih je polovica 
jam v višinah med 200 in 400, druga polovica pa med 600 in 800 m. Za na
daljnji speleološki študij nudi kras Krškega hribovja in Gorjancev lepe mož
nosti in v obeh predelih lahko pričakujemo še novih odkritij. 

SAMOBOR 2 (P. Habič) 

Ta list obsega 32 km2 kraškega "JZemlja na območju jugovzhodne Slove
nije med Krko, Savo in Bregana ter ozek pas med Krškim in Bizeljskim. V 
severnem delu lista pripada kras vzhodnim obronkom Posavskega hribovja. V 
tem delu ni znana nobena jama. Kras na južnem delu lista pripada vzhodnim 
obronkom Gorjancev, ki se znižujejo proti Savi med Brežicami in Bregano. 
V tem delu so znane tri kraške votline. Manjše brezno je v miocenskih apnen
cih pri Žejnem nad čatežem, bolj zanimiva pa je vodna izvirna jama Lisičina 
pri Veliki Dolini, kjer je tudi zajetje za manjši vodovod. Tretje jame, ki je 
zabeležena v jamskem katastru, kljub daljšemu iskanju nismo našli. Kras na 
vzhodnem obronku Gorjancev je po zgradbi in reliefnih značilnostih enak one
mu na sosednjem listu Samobor l. Med kamninami prevladujejo tod triasni 
dolomiti, slede miocenski apnenci, jurskih in krednih apnencev pa je skupaj 
le 8 %. Relief se najvišje vzpne v Golem Cirniku (624), ob njegovem vznožju 
za so bolj izrazite terase v višinah okrog 380 in 200m. Ob vznožju čateškega 
hriba ]e izdatnejši kraški izvir Dvorce, v dolomitnih grapah pa je nekaj 
manjših studencev. Zaradi precej odročne lege obravnavani kras še ni po
drobno preiskan, zato lahko pričakujemo v tem predelu še kakšno speleološko 
zanimivost. 

SAMOBOR 3 (P. Habič) 

Od celotnega lista pripada Sloveniji le 27,5 km2 krasa severno od Kolpe 
pri Metliki ter 0,95 km2 krasa pri Marin dolu. Vzhodno od Metlike prehaja 
kras Bele krajine v Gorjance in žumberak. V geološki zgradbi prevladujejo 
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zgornjejurski apnenci ter zgornjekredni ploščati apnenci z laporji. Kamnine 
so prelomljene v smereh, ki so značilne za Gorjance (podatki so povzeti po 
OGK, list Novo mesto, 1975). Cistejši jurski apnenci so bolj zakraseli, nižje 
so prekriti z naplavinami Kolpe, višje pa z rdečo kraško ilovico, najvišje 
vzpetine in hrbti so bolj razgaljeni in skalnati. Na slovenskem delu lista Sa
mobor 3 je znanih 8 kraških votlin, 7 kraških vodnih objektov ter 4 kraške 
globeli. Prve podatke o kraških votlinah je za kataster prispeval M. Badjura 
leta 1941, pozneje je te podatke preveril I. Gams, člani JK Crnomelj pa so 
raziskovali vodni jami pri Božakovem. Med znanimi jamami sta dve izvirni 
s stalnim tokom, dve sta ponorni. Med suhimi jamami sta dva spe>dmola ter 
dvoje brezen. Le ena jama je daljša ,orl 100m. P.o:vprečno pride 0,8 jam na 
km2, povprečna do\lžina znaša 68,4 m, globina pa 17 m, tako da dolžine kar 
&tirikrat presegajo globine. Med zanimi,vejšimi sta vsekakor vodni jami Bo
žalwvski zdenec in Vidovec, ki sta v medsebojni hidrog,rafski zvezi. Kras 
vzhodno od MetLike trpično prehaja od planotastega površja Bele krajine v 
slemena in grape -ob ju:žmem vznožju Gurjancev, kjer se menjavata površinska 
in podzemeljska hid11ografska mreža. 

SLOVENJ GRADEC 3 (R. Gospodarič) 

Kraška območja na ozemlju lista Slovenj Gradec 3- so omejena na sred
njetriasne wettersteinske apnence in dolomite, na norijskoretijske dolomite in 
apnence ter liasne ploščate apnence okrog Mežice in na severnih pobočjih 

UrŠlje gore (geološke podatke so objavili v Geologiji I. štrucl, 1970; A. Ra
movš in R. Rebek, 1970; P. Mioč in L. Šlibar, 1975). Karbona tne kamnine 
zavzemajo na karti okrog 20 km2 ozemlja, vendar v njih ne poznamo kraških 
votlin. S precejšnjo kraško votlikavostjo pa je možno računati v rudonosnih 
apnencih, saj se npr. v mežiškem rudniku otepajo s problemi odvodnjavanja 
kraške vode, kot je razbrati v članku D. Novaka (1962) o kraških pojavih 
v porečju Meže. Več krasa je na sosednjih kartah Celje 1, Ljubljana 2 in 
Velikovec 4, kjer se uveljavlja visokogorski kras Pece. Skupna obdelava kart 
bo dala bolj celovito podobo speleoloških značilnosti tega dela severnih Ka
ravank. Kot posebnost speleološke karte Slovenj Gradec 3 pa je omeniti dve 
votlini pri Ravnah (Jama pri Votli peči in Ravbarska luknja), ki sta nad stru
go Meže izdelani v pegmatitih sredi nepropustnih paleocojskih skrilavcev, 
opisala pa sta jih T. Novak in N. Sivec v Naših jamah leta 1977. 

Površinske vode zbira Meža. Poleg normalnih izvirov je tudi nekaj kra
ških manfše izdatnosti. Izdatnejši in najbolj znan je izvir šumec zahodno od 
Mežice, kjer se pojavlja voda izpod zgornjetriasnega dolomita in apnenca 
Gornje (1.187 m). Izvir in njegovo zaledje sta že na ozemlju sosednje karte 
Velikovec 4, kjer sta tudi srednjetriasni dolomit in zelo zakraseli apnenec 
grebenaste Pece (2.126 m), kakor je razbrati z geološkega sprehoda na Peca, 
objavljenega v Proteusu (A. Ramovš, 1977178). 

SLOVENJ GRADEC 4 (R. Gospodarič) 

Speleološka karta Slovenj Gradec 4 obravnava predvsem kraške votline 
v skrilavo-apnenčevih kamninah štalengorske serije silurijsko-devonijske sta-
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rosti med Radljami in Remšnikom (geološke podatke je objavil P. Mioč v 20. 
letniku Geologije leta 1977). 

V tektonsko porušenem apnencu poznamo 9 kraških votlin s povprečno 
dolžino 46 m in globino 13m. Te jame so raziskali jamarji iz Slovenj Gradca, 
delno pa so jih objavili F. Habe (1972) in D. Novak (1974). Na 2 km2 delno za
krasele serije pride po ena jama. Računamo z rovnatostjo 26 rovov na km2 

takega površja, kar je znatno pod rovnatostjo osamlj,enega krasa osrednje Slo
venije, a blizu rovnatosti v miocenskem apnencu panonskega obrobja na kar
tah Maribor 4 ter Rogatec 1, 2, 3 in 4. 

Kras v paleocojskih kamninah na ozemlju speleološke karte Slovenj Gra
dec 4 je glede na geološko zgradbo specifičen za slovenski prostor. Specifične 
po svoji morfologiji in . vsebini pa so tudi njegove kraške votline. Tipični 

erozijski fosilni vodni rovi se dopolnjujejo s podornimi rovi, ki kažejo na 
tektonski nastanek. Jame so skoraj brez sigovega okrasja, pogostne pa so 
podorne skale in grušč. Fluvialne naplavine so redke, recliki so tudi etažni 
rovi. Speleološki podatki kažejo, da so votline v nadmorskih višinah 500-550 
metrov iZJoblikovane v nekem kvartarnem obdobju, ki je bilo za zakrasevanje 
naj-bolj ugodno. Premalo pa imamo podatkov, da bi mogli to obdobje časovno 
določneje opredeliti. To je ena od nalog nadaljnjega krasoslovnega preučeva
nja vzhodne Slovenije. 

MARIBOR 4 (R. Gospodarič) 

Na ozemlju speleološke karte Maribor 4 je samo 10 km2 krasa, kar znese 
2,5% površine jugoslovanskega ozemlja na karti. Manjša (0,5 km2) krpa krasa 
je v Kresnicah zahodno od Šentilja, večji sklenjeni kompleks pa je med 
Duplekom in Lenartom (geološke podatke je objavila v Geologiji L. Rijavec, 
1970, 1976). Skupno poznamo tod le 5 kraških votlin, tako da na 2 km2 krasa 
pride povprečno po ena jama. Takšna gostota kraških votlin je ugotavljena 
tudi v zakraselih regijah speleoloških kart Rogatec 1, 2, 3 in 4, kjer terciarni 
sedimenti obdajajo vzhodno Pohorje, vzhodne Karavanke in Posavske gube. 

Bolj kot kraške votline pa ta kras na alginem apnencu tortonske starosti 
označujejo nizi vrtač in posamezne suhe grape in doline. Še bolj značilni so 
številni kraški izviri; ni pa ponikalnic in ponornic. Nekaj hidrogeoloških 
značilnosti obravnavanega krasa sta v Geologiji objavila F. Drobne (1974) 
in D. Novak (1974). 

Z geomorfološkega vidika je treba omeniti, da so prehodne kraške votli
ne na območju Dupleka in Voličine dostopne v višinah okoli 300 m, to je 
okoli 50 m nad erozijsko osnovo Drave oziroma Pesnice. V tej nadmorski 
višini so suhe doline in ploske grape, ki so bile verjetno aktivne še v pleisto
cenu. Pospešeno zakrasevanje je zajelo uravnane predele tedaj, ko so se po
poglabljale okolne reke. Kako pa so na geomorfološki razvoj in zakraseva
nje vplivala neotekbonska premikanja med Bohorjem, Kozjalwm in Panon
sko nižino, bi bilo treba šele preučiti z ustrezno zastavljenimi raziskavami 
širšega območja. 

S tem nadaljevanjem zaključujemo serijo prispevkov o osnovni speleološki 
karti Slovenije. 
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Habič, Peter in Dušan Novak: Prispevek slovenskih 
jamarjev k poznavanju kraških voda. Naše jame, 21 
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Pri preučevanju kraških voda imajo speleološke ra
ziskave pomemben delež. Jamarji so raziskovali števil
ne vodne jame ob kraških poljih in sledlili ponikal
nicam po podzemlju. SodeLovali so pri sledenju kra
ških voda z barvili in pomagali pri praktični izrabi 
podzemeljskih voda za oskrbo. 12Jsledki slorven:skih ja
marjev so prikazani v številnih razpravah domačih in 
tujih avtorjev. 

PRISPEVEK SLOVENSKIH JAMARJEV K POZNAVANJU 
KRAŠKIH VODA 

PETER HABIČ, Inštitbut za ~aziSikorv.a,nje kirasa SAZU, P!ostojna 
DUŠAN NOVAK, Geo:ioški zavod Ljubljana 

Ob pomembnejših obletnicah navadno pregledamo opravljeno delo, oceni-· 
mo rezultate in primerjamo domače dosežke s tujimi. S tem ne želimo ovred
notiti le lastnega dela, temveč tudi okoliščine, ki so vplivale na vsebino in 
pomen rezultatov, ter nove naloge, ki se zastavljajo pri nadaljnjem delu. Naš 
pregled je povezan z 90-letnico organizirane jamarske dejavnosti na Sloven-· 
skem. Ob tem jubileju želimo osvetliti prispevek slovenskih jamarjev k po
znavanju kraških voda. 

Iz obsežnega zgodovinskega pregleda kraške hidrologije (D. Pfeiffer, 
1963) moremo razbrati razmeroma skromen delež Slovencev pri opisovanju. 
in spoznavanju kraških hidrografskih znamenitosti v prejšnjih stoletjih. S 
podrobnejšim proučevanjem zgodovinskih vir-ov bi morda dopo1nili podobo, ki 
nam jo ponujajo tuji viri, na kar je opozoril R. S avni k (1955, 1961). V 
starejših zgodovinskih obdobjih so bili za razvoj kraške hidrologije pomemb
nejši kraški pojavi naše ožje domovine kot pa slovenski raziskovalci teh 
pojavov. V zadnjem stoletju pa so se te razmere bistveno spremenile. 

Med kraškimi vodnimi pojavi, ki so zbujali posebno pozornost, so bili 
veliki kraški izviri, reke ponikalnice, presihajoča kraška jezera, podmorski iz
vivi ali vrulje in presihajoči studenci ali zaganjalke. Kraški izviri Timava in 
Cerkniško jezero so bili kot posebnost znani že v antiki. Izvire Timava ome
njata Po sidon i us in Vergil v prvem stoletju pred našim štetjem ter 
Stra bo ob začetku našega štetja (D. Pfeiffer, 1963). Cerkniško jezero 
je bilo označeno na raznih srednjeveških zemljevidih (V. B oh ine c, 1971), 
posebno zanimanje pa zbudi to presihajoče jezero sredi 16. stoletja s pesniškim 
opisom Nikodemiusa F ri s c h lin a (1583), ki mu sledita v 17. stoletju opisa 
in razlagi A. K ii rc he r j a (1665) in J. V. Val va s or j a (1689). V 18. sto-
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Habič, Peter in Dušan Novak: The Contribution of 
Slovene Cavers to the Knowledge of Karst Waters. 
Naše jame, 21 (1979), 31-38, Ljubljana, 1980. 

Spetleo[ogLcaJ. iill!VSUi.1gatian repres.eiilt an importan~ parr'ft 
in the study of karst waters. The cavers explored se
venil water caves near the karst poiljes and followed 
the sinking streams into underground. They took part 
in karst water tracing thus helping at the practical 
exploitation of undergmund waters for water supply. 
The results of Slovene cavers are presented in severa! 
treatises of Slovene and foreign authors. 

letju obravnavajo Cerkniško jezero zlasti J. A. Nagel (1748) in F. A. Ste in
b erg (1761), nato pa še B. Hacquet (1778/1779) in T. Gruber (1781). 

Vsekakor pa pri tem ne kaže le na kratko omeniti J. V. Valvasor ja, 
ki ga lahko imenujemo prvega resnega in znanstvenega opisovalca kraških 
pojavov na Kranjskem in v Istri. Valvasor že jasno spoznava vlogo vode pri 
oblikovanju in nastajanju krasa. Naša zgodovina ga postavlja na vidno mesto 
v slovenski kulturi, poznal in govoril je >>kranjščino«, vendar je pisal le nem
ško, kot je bil takrat običaj. Kot topograf in geograf je opisal Kranjsko (piše 
M. Rupe 1) kot še nihče pred njim. Opisal je kraško hidrografij o in nekatere 
speleološke značilnosti tako, da praktična vrednost >>Slave« ni padla v senco 
niti v luči kasnejših geografskih raziskovanj. Ob tem bi kazalo omeniti, da 
nekaterih jam, ki jih je omenil, kasneje še nismo ponovno obiskali. Savnik 
(1955) meni, da bi ga lahko imenovali prvega jamarja na svetu sploh. Pri 
nas je opisal in zabeležil 70 jam. Z načinom zbiranja in zapisovanja podatkov 
ga lahko štejemo kot začetnika znanstvenega preučevanja krasa. 

V naslednjem stoletju se stopnjuje raziskovanje in odkrivanje podzemelj
skih vodnih poti, in sicer v povezavi s poskusi za odpravo poplav na krašk,ih 
poljih, pozneje tudi v zvezi z naraščajočo potrebo po organizirani vodni oskrbi 
krasa ter ob gradnji železnice in cest. Med vodilne raziskovalce te dobe spa
dajo A. Schmid l skupaj z I. Rudolfom kot jamomercem (1850, 1851, 
1954), G. Kebe (1860), R. Vicentini (1875), A. Urbas (1879), W. Putick 
{1887/90), F. Kr au s (1894), E. A. Marte 1 (1894). Vzporedno z raziskavami 
vodnih 'jam na Notranjskem so potekala iskanja vodnih virov za oskrbo 
Trsta, kar je povezano z odkrivanjem škocjanskih jam in Kačne jame, pri 
čemer so imeli ob A. F. Lin d n er j u, F. M Li ll er j u , A. H an k ej u in 
J. Marini t s c hu pomemben delež domačini J. S veti na, L. in M. Kr a 1 j, 
G. žibern a, I. Rud o 1 f in drugi (R. Savnik, 1961, F. Habe, 1974). 

Seveda takrat celovitega pogleda na kras še ni, zato zasledimo mnoge po
nesrečene razlage in poizkuse. Požiralnike so čistili na Cerkniškem polju že 
leta 1832. Grega K e b e je organiziral raziskave požiralnikov in podal prvi 
slovenski opis Cerkniškega jezera, piše R. Savnik (1955). S Planinsko jamo se 
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je ukvarjal v letih 1847-48 že kaplan A. Urbas in predlagal, da bi speljali 
južno železnico v Postojno po podzemeljski poti. Za prvega, ki mu je bilo ja
marstvo življenjski cilj, štejemo A. Perka. 

Prav iz tega obdobja večinoma tujih raziskovalcev, ki so jih deloma us
merjale avstroogrske upravne in strokovne službe, pri delu v podzemlju pa so 
jim izdatno pomagali domačini-kraševci, izhajajo tudi začetki organiziranih 
skupinskih raziskovalcev v tujih in tudi v domačih jamarskih društvih, kot je 
bilo Antron (R. Savnik, 1955). Ob številnih novih odkritjih v kraškem pod
zemlju, pa tudi po splošni razširitvi zanimanja za kras, so se proti koncu 19. 
stoletja pojavile prve monografije o krasu (J. Cvi ji c, 1893) in kraškem pod
zemlju (F. Kr au s, 1894). V zaeetku 20. stoletja so se pojavile razne teorije 
o kraških podzemeljskih vodah. Teorije o cikličnem razvoju reliefa in tudi 
krasa (M. Davis, 1884, 1901; A. Penck, 1894, 1904; J. Cvi.jic, 1893, 
1918), o povezani kraški talni vodi (A. Gr und, 1903, 1910) in o ločenih pod
zemeljskih vodnih tokovih (F. Kat ze r, 1909) so spodbudile jamarje, gea
grafe, hidrotehnike in geologe k organiziranemu raziskovanju krasa. 

Geologi so bili sprva v naših krajih praviloma člani dunajskega geološke
ga zavoda. Povzemajo glavne misli bodisi ciklične koncepcije, ali pa posegajo 
pozneje v razprave o kraški podzemeljski vodi, ki se je razplamtela med pri
staši A. G r u n d a in njegovimi nasprotniki. 

Temu problemu so se posvetili tudi člani Društva za raziskovanje jam 
takoj po njegovi ustanovitvi in po prvi svetovni vojni ter se lotili raziskav glo
bokih brezen. Raziskovalna dejavnost je bila seveda poleg tega usmerjena še 
v nekatere praktične probleme. Večja pozornost je bila posvečena raziskavam 
posameznih kraških območij kot pa splošnim definicijam kraških zakonitosti. 
O prvotni usmerjenosti in delovanju društva so podrobneje pisali I. Mi c h l e r 
(1950), V. B oh ine c (1955), P. Kunaver (1961, 1971). Iz njihovih poročil 
zveni, da so slovenski jamarji začeli z preverjanjem dokazov za Grun
dovo ali Katzerjevo teorijo o kraški vodi na Dolenjskem in Notranjskem. 
Idejni vodja teh preverjanj je bil J. Cer k, praktične hidrološke raziskave 
pa je vodil K. Pic k. Sledili so ponikalnicam v podzemlje, kjer so jih zausta
vili sifond., s površja med kraškimi polji pa so se spuščali v brezna in iskali 
polti do neznanih pod:zJemeljskih vodnih tokov. Zaradi pomanjkanja cel,o1mega 
pregleda krasa so melioracije kraških polj, ki so jih izvajali W. Put ic k, K. 
Pic k in pozneje A. Hoče var, prinesle le malo uspeha (A. šerko, 1946). 

Podobna je bila raziskovalna usmerjenost tudi pri večini jamarjev v na
daljnjem obdobju. V tem času so bile odkrite in raziskane številne vodne jame. 
V marsikateri že znani jami pa so bila odkrita pomembna nadaljevanja. Pre
gled in pomen vseh teh odkritij bi na tem mestu težko na kratko predstavili. 
Marsikaj zanimivega lahko razberemo iz objavljenih poročil o delovanju dru
štva v Proteusu in Naših jamah, dragoceni podatki pa so zbrani v jamskem 
katastru. Med najpomembnejšimi jamarskimi prispevki k poznavanju kraških 
podzemeljskih voda moramo omeniti raziskave Logarčka, Križne jame in cerk
niškega jamskega sistema, odkritja v Najdeni jami na severnem obrobju Pla
ninskega polja ter v Kačni jami pr~ Divači. Nova spoznanja o vodnih razmerah 
v alpskem krasu so privedla do raziskovanj na Kaninu, v Po1oški jami, v Brez
nu pri gamsovi glavici ter v nekaterih drugih breznih na Banjšicah, v Trnov
skem gozdu, na Jelovici, Dobrovljah, pod Olševo in še marsdikje. Vsa praktična 
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in teoretična spoznanja, ki jih ponujajo odkritja in raziskave slovenskih ja
marjev, še niso dovolj ovrednotena. 

Po letu 1949 smo pospešeno pristopili k izdelovanju vodnogospodarskih 
osnov Ljubljanice, Krke in Kolpe. To je zahtevalo kompleksne raziskave, ki so 
prinesle marsikaj novega, odprle pa so tudi nove probleme. Izdelane so bile 
nove geološke karte v merilu 1:100.000. Vzporedno s tem je bilo vedno bolj 
aktivno tudi jamarsko delovanje. Marsikje na krasu so jamarji odkrili pod
zemeljske vode, ki jih je bilo mogoče neposredno zajeti za oskrbo, ponekod 
pa so jamarska odkritja omogočila druge hidrološke in hidrogeološke raziskave 
ter hidrotehnične ukrepe, ki jih sicer ne bi bilo mogoče uspešno opraviti. 
Znanje o kraških podzemeljskih vodah se spopolnjuje z raznimL raziskovalnimi 
pristopi, ki so vse bolj zahtevni pri obsežnejših vodnogospodarskih načrtih in 
ukrepih. Ta1lw se je po:zmavanje kraških voda bistveno povečalo z raziskavami 
in prizadevanji za trajno zadrževanje voda na kraških poljih ter njihovo ener
getsko izrabo. 

Prispevek jamarskih odkritij in spoznanj o naravi podzemeljskih voda 
je povezan z dizhodiščem in namenom raziskav. Precej naporov so jamarji 
vložili doslej v raziskovanje vodnih jam na odtočni strani kraških polj, kar je 
bilo povezano s prizadevanji za odpravo poplav, v novejšem času pa tudi s 
poskusnim zadrževanjem V·oda na kraških poljih. Ker s preprostimi tehničnimi 
ukrepi, s širjenjem ali zazidavanjem vhodov v odtočne vodne rove poplave niso 
bile bistveno zmanjšane ali odpravljene, zadrževanje pa je imelo tudi omejene 
učinke, so ostala jamarska odkritja vodnih poti globlje v podzemlju za prakso 
manj zanimiva. Omejena vrednost jamarskih spoznanj in odkritij pa je pove
zana tudi s težavami, ki ovirajo jamarje pri njihovem napredovanju po pod
zemeljskih vodnih tokovih. Ob visokih vodah so mnogi rovi zaliti, ob sušah 
pa v njih ni veliko koristnih voda, številni sifoni in udari pa preprečujejo 
neposredno spoznavanje vodnih zvez med ponori in izviri. 

Ze v prvi polovici tega stoletja so hidrološke in speleološke raziskave 
Cerkniškega jezera povezane z odpravo poplav, kar je razbrati iz del A. G a
va z zi j a (1904), I. A. Perka (1908), A. L 6 h n berg a (1934) in A. Ho
če var ja (1940). Poznejši raziskovalci pa so hidrološke in hidrogeološke zna
čilnosti Cerkniškega jezera ocenjevali bolj z vidika možnosti za zadrževanje 
kraških voda (M. P 1 eni čar, 1953; F. Jen k o, 1959; M. B re zni k , 1961; 
I: Gams, 1966; R. Gospodarič, P. Habič, 1972). Z najnovejšimi ra
ziskavami je podoba o naravi presihajočega kraškega jezera bistveno dopolnje
na (R. G o sp odar ič, P. Habič, 1979). 

Dolgotrajne raziskave so dale tudi osnovne podatke za številne načrte za 
izkoriščanje Vladne sile, ki jih je povzel F. Jen k·o (1959). številni hidrotehnični 
objekti naj bi zrasli na kraških poljih Notranjske, pa ob Notranjski Reki in 
ob Idrijci. številna barvanja, ki so jih v tem času izvajali za te potrebe, so 
deloma potrdila rezultate predvojnih sledenj, bolj zanesljivi preizkusi pa so 
dali ponekod tudi drugačne podatke. Obarvane so bile ponikalnice ~ porečju 
Ljubljanice, Krke in Kolpe ter v povodju Jadranskega morja. S tem so skušali 
čimbolj natančno določiti razvodnice med posameznimi porečji in padavinskimi 
območji. Ugotovljena je bi'la medsebojna povezava vodnih to<kov v podzemlju, 
ne pa njihova križanja (I. Gam s, 1963). Pri sledenju Notranjske Reke z izotopi 
leta 1961 je bil dokazan stmnski datok v izvi1re Timava. 
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Ni slučajno, da so prav jamarji sistematično zbirali informacije o sledenju 
voda. Tako je prvi kritični pregled sledenj podal A. šerko (1946), pregled 
barvanj v naslednjem obdobju pa je pripravil I. G am s (1965). O sledenju 
podzemeljskih voda so poročali še I. Mic h le r (1952), F. Habe {1963, 1976), 
D. No va k (1969), N. Ca dež (1952, 1973), F. Hribar (1972, 1976), P. Ha
bič (1966, 1976), R. Go sp odar ič, P. Kri vic in R. Verbovšek (1976). 

Hidr:otehnični ukrepi so zahtevali no;ve metode dela, med njimi tudi razvoj 
številnih načinov sledenja podzemeljskih voda, ki kasneje dožive svoj vrh v 
kompleksnem poizkusu v zaledju izvirov Ljubljanice in v mednar,odnem sre
čanju leta 1976. 

F. Jen k o se je pojavil s hidrološko analizo poplav na kraških poljih. 
Iskal je zakonitosti podzemeljskega pretakanja s tako imenovano podzemeljsko 
pretočnico, Q-H krivuljo v. p. na poplavnem področju in na pripadajočem iz
viru. Iz značilnosti poteka krivulje je ugotavljal dotoke oziroma odtoke s kra
ških polj, kar je doslej neposredno še vedno nemogoče ali vsaj zelo težko. 
Med drugim je poudarjal pomembnost specifičnega odtoka in odtočnega koe
ficienta kot pokazateljev za določanje padavinskega zaledja na krasu. Otpo ... 
zarjal je na neskladje razvodnic in ponovno postavlj,al v ospredje kort glavni 
problem maksimiranost podzemeljskih odtokov, ki so glavni vzrok neuspeha 
čiščenja požiralnikov. Oviro podzemeljskemu pretoku postavljajo podzemelj
ske struge v celoti, ne le ožina pri utoku. 

Maksimiranost je kasneje obravnaval tudi I. G am s (1970) in kritično oce
nil J enkove misli. 

V svojih delih se F. Jen k o mnogo sklicuje na geologijo, hidrogeologij o 
in speleologijo ter jim pripisuje glavni pomen pri iskanju razlag. 

Najvažnejša trditev bi bila, da za kras veljaj,o povsod enake zakonitos·ti, 
spremembe so povzročene zgolj zaradi različnih lokalnih hidrogeoloških oko
liščin. 

Spoznavanje kraških vodnih razmer se je stopnjevala s potrebami po 
usklajenih posegih v vodni režim krasa in z naraščajočo ogroženostjo kraških 
voda. Kraški vodni viri postajajo vse bolj pomembni za vodno oskrbo, zajeti 
pa so že vsi večji kraški izviri Notranjske in Primorske od Mrzleka, Hublja, 
Vipave, Podroteje, Bistrice, Rižane in Unice. Pri uporabi teh voda so pomemb
ne biokemične lastnosti, ki jih je med drugimi preučeval tudi D. No va k 
(1971, 1974), posebnega pomena pa so biološke raziskave podzemeljskih voda, 
ki jih izvaja B. Sket (1970, 1977). Vedno bolj pereča postaja z:1ščita obsežnih 
zaledij kraških izvirov, ki jo je težko opredeliti z razvodnicami in z neposred
nimi učinki različnih virov onesnaževanja. 

Pri navedenih raziskovanjih prispevajo jamarske raziskave le del novih 
spoznanj. Njihova prednost je predvsem v neposrednem pristopu v kraško 
podzemlje. Ceprav je jamarsko dosegljiv le del knaških podzemeljskih voda, je 
ta neposreden pristop izredno koristen. Omogoča in dopolnjuje druge razisko
valne metode, s katerimi spoznavamo vodne razmere krasa. Mednje spadajo 
geološke raziskave, ki z geološkim kartiranjem, vrtanjem, črpanjem in geofi
ziko ugotavljajo sestav in razpored različno prepustnih kamenin ter njihovo 
izdatnost. Hidroioška opazovanja in meritve vodostajev ter preučevanje vod
nega režima kraških polj in izvirov posredujejo spoznanja o količini in razpo
reditvi vode v letnem kroženju na krasu. 
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Prav širina problemov na krasu je kaj hitro narekovala, da morajo pri 
reševanju sodelovati številni usmerjeni strokovnjaki. Kot rezultat tega so vse 
številnejši regionalni pregledi in prispevki o delovanju vode v kraškem pro
cesu. 

I. G am s npr. klasificira vode na intenzivnost korozije in njihovo modo
genetsko sposobnost (1963, 1965, 1967, 1968). Ti podatki so bili dopolnjeni z 
opazovanji splošnih fizikalno-kemičnih razmer in značilnosti voda na krasu. 
Na osnovi redkih opazovanj teh lastnosti smo lahko sklepali na režim podze
meljskega pretakanja kTaške vode. Ba:ktedološke lastnosti so pokazale, da so 
kraške vade brez čiščenja za pitje neprimerne (No va k, 1970, 1971, 1969). 

Že prvi speleološki kongres Jugoslavije je poudaril pomen speleoloških 
raziskav za vodno gospodarstvo, določanje razvodnic, iskanja podzemeljskih 
vodnih tokov z geofizikalnimi metodami itd. Na 6. kongresu v Lipici so slo
venski speleologi že poročali o praktičnih izkušnjah pri tesnenju požiralnikov 
na Cerkniškem polju in o opazovanju odtočnih razmer pri umetnem zapiranju 
odtoka. 

Posebno pomemben je prispevek o določevanju razvodnice na območju 
Trnovskega gozda. Problematika je bila rešena zgolj na osnovi podatkov o 
geološki zgradbi ozemlja, prepustnosti kamnin in paleomorfoloških razmer. 

Razvoj je torej pokazal, da ne moremo več mimo geološkega pristopa pri 
reševanju problematike vode na krasu. Prišli smo do spoznanja, da je najvaž
nejše imeti najprej regionalno sliko, ki nam omogoča interpretacijo hidrogeo
loških odnosov, pri upoštevanju strukturnih elementov pa moramo najprej 
poznati splošen geološki okvir. 

Lotili smo se tudi raznovrstnih rajonizacij, ki jih (nekatere) omenja tudi 
H abi č (1962). 

Še en prispevek bi kazalo omeniti. Pojav, ki ga na Slovenskem ni možno 
raziskovati, so podmorski izviri. Brata Kuščer j a, predvsem Ivan Kuščer, 
sta razložila njih mehanizem in jih opazovala pod Velebitom. Mnenja sta, da 
je pri mešanju slane in sladke vode pri pojavljanju polslanih izvirov na mor
ski obali v določenih prilikah odločilen tudi sesalni moment. Stik izvirnega ka
nala in kianala estavele deluje kiot sifon. Jen k o se je kasneje (1959) zavzemal 
za hidrostatično tolmačenje z razliko v specifičnih težah vod. Brezni k (1973) 
je prikazal !izkoriščanje in sanacijo takih izvirov, ki jih je poimenoval - brojni
ce. Na podlagi. predpostavljenih morfoloških razmer v zaledju izvira le-te klasi
ficira in razlaga možnosti izkoriščanja v različnih hidrogeoloških razmerah. 
Izviri po njegovem nastajajo zaradi razlik v gostoti vode, zaradi hidrodina
mičnega pritiska s strani morja in zaradi kombiniranega načina zaslanjevanja. 

Tudi geofizik,a je poizkušala z večjim ali manjšim uspehom pomagati pri odkri
vanju podzemeljskih voda in podzemeljskih prostorov. Dosedanje delo na tem pod
ročju je pov:ze[ J. Lapajn·e (1<974). Težišče je birlo na geoeleMrli.čn1h metodah, l~i 
so na krasu najbolj uporabne. Sprva so te raz~skave zajemale zgolj študij metod. 
Pri tem so skušali ugotavljati vodonosnost ozemlja med Pos·tojno iin Staro vasjo 
(F. M i k 1 ič , 1955) geoelektrično so sondirali zaledje izvkov KTke, Cerkniško in 
Planinsko polje, Rakov Škocjan in Karlovico (M. P 1 e:n iča r in tov., 1',9711). 

Pomemben delež k poznavanju vodnih razmer v kraškem podzemlju so 
prispevale tudi potapljaške raziskave. S sodobno potapljaška opremo je omo
gočen pristop v stalno zalite vodne rove v izvirih, ponorih in v drugih vodnih 
j·amah. Med prvimi sta se pri nas 1otila kraških izvivov Ljubljanice s potap-
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ljaško opremo brata I. in D. Kuščer. O nadaljnjih potapljaških akcijah so 
poročali P. Habič (1968), R. Go sp odar ič (1968), P. Kri vic in T. Pra
pr o tni k (1973). Doslej so slovenski jamarji-potapljači preplavali že nekatere 
pomembne sifone, na primer v Žerovnici, v Postojnski, Planinski, Najdeni in 
Tkalci jami ter odkrili nadaljevanja podzemeljskih rovcov. S tem so ovrgli pred
postavke, ,da se s sifoni jame zaključijo, da so sifoni najožja grla v vodnih 
rovih in podobno. Pomen potapljaških raziskav je večstranski, za hidrologija 
krasa so pomembne ugotovitve globine in dolžine sifonov ter položaj sifon6v 
v sistemu podzemeljskega pretakanja, sicer pa potapljaške akcije omogočajo 
tudi ·raziskovanje 1nedostopnih vodnih rovov onkraj sifonov. 

Ko pregledujemo domače in tuje razprave o krasu in kraških vodah, spo
znavamo razmeroma skromno uveljavitev naših jamarskih odkritij v tujih 
delih o krasu. Večina tuj·ih avtorjev se opira predvsem na starejše vire, ki so 
pisani v nemščini. Očitno je jezik pomembna ,ovira pri posredovanju informacij 
o našem krasu. Domače revije .in zborniki (Naše jame, Acta carsologica, Geo
grafski vestnik ,itd.) so, žal, le bolj za domačo rabo, saj se v tuj-ih razpravah 
največkrat omenJajo le tista domača dela, ki so objavljena v katerem od tujih 
jezikiov. 

Po vsebini so za tujino, najbolj zanimivi prispevki, ki grafično prikazujejo 
vodne razmere našega krasa, pregled podzemeljskih vodnih zvez, razširjenost 
in tipe krasa, klasifikacijo kraških voda po intenzivnosti komzije ter druge 
hidrološke in hidravlične značilnosti kraških izvirov, polj in požiralnikov, pre
sihajočih studencev ter podmorskih izvcirov ali vrulj. 

Ob praktičnih vodnogospodarskih načrtih in splošnih potrebah po vodi na 
krasu raziskovanje podzemeljskih voda hitro napreduje z novimi raziskoval
nimi metodami in raznimi tehničnimi pripomočki, meritvami in analitskimi ter 
računalniškimi postopki. Najlepši pregled sodobne usmeritve kraške hidro
logije nam poleg tujih primčni:kov ponujata zbornika, od katerih je prvi izšel 
ob jugoslovansko-ameriškem posvetovanju o hidm1ogiji in vodnem bogastvu 
krasa v Dubvovniku 1975 in drugi ob 3. mednarodnem simpoziju o sledenju 
podzemeljskih voda leta 1976 na Bledu. Ker sta oba zbornika objavljena tudi 
v tujem jeziku, lahko pričakujemo njun ugoden odmev v svetu. 

Splošno znanje o kraških vodah oz. teoretično krasoslovje v celoti je izho
dišče projektiranju raznih tehničnih del. Cim večje je znanje o naravi krasa, 
tem uspešnejši so posegi. Preučevanje krasa pa ni brez speleologije in jamar
skih raziskav, zato so prispevki jamarjev dragoceni za teorijo in prakso. To 
potrjujejo dosedanji rezultati ,organizirane jamarske dejavnosti pri nas in v 
svetu. Živimo v času, ko se na različne načine širi in poglablja znanje o krasu, 
za katerega še ,zdaleč ni izčrpan vir novih informacij, zato so bolj v ospredju 
nova dognanja kot splošna teorija. Zdi se, da je hidrologija krasa v podobnem, 
nikakor ne v enakem položaju ,kot pred dobrimi sto leti, ko so nova odkritja 
pripravila podlago za nekatere teorije o kraški vodi. 

Summary 

The Slovene karst was regarded by the research workers as an example of a 
new natural phenomen but it became subject of research by the local research wor
kers relatively late. The first !Serious and scientific expla.rer is considered to be 
J. V. Valvasor. 
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Together with the economic development of the country the building and the 
water utilization problems become evident. They contr1buted to an increased re
search activity in which participated also the local amateurs and explorers. Among 
them ought to be mentioned A. Urbas, A. Hočevar ,and some members of the Cave 
Research Society, numerous geologists and geographers and others who tried to 
solve among various geological problems also the mutual conneotion of sinking 
streams and springs. F. Jenko c:mtributed a series of original 1approaches to karst 
and drew attention to the already forgotten ideas about H emphasizing the essential 
part of geology in the search for the best solutions. 

Numerous investigations on the quality and physical-chemical pvoperties of 
water were conducted not to mention those carried out on submarine springs by 
D. and J. Kuščer and M. Brezmik. 

The geophysical investigations provided special geological data while the search 
llor \Underground water has been restricted at the beginning only to the study of an 
appropri'ate method. 

With the complexcity of problems the participation of numerous guided research 
workers became evident. 
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Leben, France: Prispevek Slovencev k antropospe
Ieologiji. Naše jame, 21 (1979), 47-50, Ljublja'Ila, 1980. 

Avtor beleži del}o, uspehe ·in pomen raziskQvalcev 
slovenske jamsk·e arheolQgije na kraških podl'očjih ju
govzhodnih Allp od drug·e polo~!ke prejšnjega stoletja do 
dana:šnjlih dni. Navaja osebe in inšti:tuci'je, ki so razi
skovale holocenske in pleistocenSike jamske sedimente 
j,n .Odkrile pri tem os'1Jaline vs·eh arheološk~ih obdobij -
zlasti prazgodov,inskih. Dokumerutac.ilja združuje arheo
lošlm karto, kjer so zbrani vsi podatk.:i iz nad 200 jam
skih objelktoN", z bibliografija, ki obsega na:d 'rO O virov. Iz 
vsega veje boglllto raziskovalno delo peščice ljudi, ki je 
rezu.J,tate ·zlila v t~ove evropslke prazgodov.ine in z;lasti 
po drugi svetoVlni vojni prevzela odgovorno in vodilno 
mesto jamske arheologije predalpskega sveta. 

PRISPEVEK SLOVENCEV K ANTROPOSPELEOLOGIJI 

FRANCE LEBEN 
Inštitut za arr-hoologijQ SAZU, Ljubljana 

V kratkem pvikazati deb, uspehe in pomen sl·ovenskih raziskovalcev jam
ske arheologije je skoraj nemogoče. Združiti in povzeti njihovo raziskovalno 
dejavnost doma in na kraških področjih jugovzhodnih Alp bi pomenilo lotiti 
se zajetnega dela o teh ljudeh in o svetovni pomembnosti izkopanin ter iz
sledkov, ki so j.ih našli ali teoretično raziskovali. Ce samo preletimo glavna 
dela in vso arheološko jamsko dokumentacijo, moramo povedati, da je pri
spevek Slovencev k naši in evropski antropospeleologiji dokajšen. Pri tem 
naj omenfmo le nekaj bistvenih podatkov. 

Od druge polovice prejšnjega stoletja do prve svetovne vojne so v ja
mah na slovenskem krasu izkopavali tujci, največkrat amatersko in površno, 
saj so bili vsakovrstnih poklicev. Naj jih nekaj omenimo: Karl Moser, Carlo 
Marchesetti, Beno Wolf, Pietro Savini, Friedrich Mi.iller, Josef Szombathy, 
Raffaello Battaglia itd. Mednje se je uvrstil tudi Slovenec Ivan Andrej Pel'IDO 
(Giovanni Andrea Perco), ki je tudi kot takratni direktor Postojnske jame 
izkopaval na Krasu in od 1894 do prve svetovne vojne o tem objavil nad 
trideset poročil v italijanskih in avstrijskih poljudnoznanstvenih časopisih. 

RazisiDovalna centra sta bila torej Trst in Dunaj in s tem so tudi najdbe 
zašle v tuje muzeje in privatne zbirke. Prispevek ondotnih Kraševcev je 
bila v glavnem le delovna sila. 

Do prve svetovne Viojne imamo tudi i,z takratne Slovenije le malo po
datkov o jamskih izkopaninah, ki so j.i:h zbrali ali dokumentirali sodelavci 
Deželnega muzeja: Karl Dežman, Simon Rutar, Ferdinand Seidl in Jernej 
Pečnl'k. Vse njihove omembe se nanašajo zgolj na Notranjsko, Dolenjsko in 
Kočevsko. 
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Leben, France: Contribution of the Slovenes to 
Anthropospeleology. Naše jame, 21 (1979), 47-50, Lju
bljana, 1980. 

The author descrilbes the work, the achievement 
and the importa:nce of explurers of the Slovene cave 
archeology in the kamt regi01ns of 'the southeastern 
Alps fmm the sec01l1d hal.f of the 19th century to the 
presenrt daYiS. He speaks of perso111s and inst'itutions 
thrut were l'esearchtng the Holocen<! a!Ild Pleistocene 
cave sedimentls and discovered the remarins of all 
archaeolog:ical per:iods, es:pecially the prehistoric ones. 
The ddkumentaition comprises an a,rchaeologica:l ma:p 
wi:1Jh data <Xilloo1Jed :Ln more than 200 caves w:iith the bi
bliogra~phy compr~S'Lng over 700 soumes. All this exten
SILve vesemch work whikh WaJs dOI!le by a smrull group 
of poople woo joined with the streams of the ElUJro
pearn preillisrtory ood, after the seo01l1d worild warr:, iJoiotk 
over the responstb'le and leading position of the speleo
logical archaeoilogy im the suba!lpirne area. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

Ko je Srečko Brodar leta 1928 odkril v Potočki zijalki na Olševi prvo 
paleoiitsko postajo na Slovenskem, se je pričelo načrtno raziskovanje jamskih 
arheoloških sedimentov. S svojo ledenodobno stratigrafijo in predvsem z zna
menitimi najdbami koščenih konic je Potočka zijalka ponesla v svet ime ol
ševien, tj. kulturo iz začetka mlajšega paleolitika v sklopu srednjeevropskega 
aurignaciena. V letih do zadnje vojne je Brodar tej dodal še nekaj 
novo odkritih postaj ledenodobnega lovca, s tem pa tudi prve dokumentirane 
najdbe prazgodovinskih obdobij, ko je skozi holocenske plasti prodiral v ple
istocenske sedimente. Ob petdesetletnici raziskovanja slovenskega paleolitika 
smo registrirali že 37 paleolitskih najdišč, ki vnašajo v problematiko srednje
evropskih paleolitskih kultur marsikaj novega. To praznovanje je obeležila 
uspela razstava v ljubljanskih »Arkadah« skupaj z izdajo okusnega in vse
binsko polnega kataloga Ledenodobne kulture v Sloveniji (Ljubljana 1979). 

Pravi razmah je dobilo arheološlw razh~kovanje jam šeie po zadnji voj
ni, ko so se porodili novi raziskovalni centri s posluhom za tako znanstveno 
dejavnost. V Postojni je Inštitut za raziskovanje krasa SAZU prevzel med 
drugim tudi arheološka jamska raziskovanja in dokumentacijo gradiva, kajti 
podedoval je dokaj zapuščine in arhivalij italijanskega speleološkega inštituta. 
Iz Ljubljane pa sta raziskovanja vodila in usmerjala Katedra za kvartarolo
gijo FNT (prejšnji Inštitut za prazgodovino človeka) in Inštitut za arheologijo 
SAZU (prejšnja Sekcija za arheologijo Zgodovinskega inštituta). Strokovnja
ki teh ustanov (S. BDodar, M. Brodar, F. Osole, J. Korošec, F. Leben) so 
skupaj s sodelavci zastavili najprej kontuolna in poskusna izlwpavanja na 
primorskem in notranjskem krasu, kajti ti dve področji Slovenije sta dolgo 
politično pripadali Italiji, nudili sta pa največ arheološkega jamskega gradi
va. Vsi novi podatki, preveritve in izsledki so kmalu osvetlili marsikatere 
probleme o izvoru in časovni ter kulturni pripadnosti tamkajšnjih pred- in 
prazgodovinskih najdb. Sčasoma so se raziskovanja razširila po vsej Sloveniji. 
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Rezultati teh raziskav so načeli nova vprašanja o problematiki kulturne za
puščine, o duhovnem in družbenem stanju pa o ekonomiki in načinu življe
nja jamskih ljudi v vseh arheoloških obdobjih. Slovenci smo prvi skušali re
gistrirati, opredeliti in prikazati jamska najdišča Julijske krajine. šele deset 
let kasneje so Italijani objavili dopolnjen katalog najdišč, upoštevajoč vse 
naše prejšnje podatke in dokumentacijo. 

Pred tridesetimi leti smo se torej načrtno lotili arheološke karte jamskih 
najdišč na področju jugovzhodnih Alp (Slovenija, Julijska krajina z Goriško 
in Furlanijo, južna Avstrija in severozahodna Hrvatska). Danes zajema karta 
nad 200 najdišč z dokumentiranimi najdbami iz paleolitika, mezolitika, neo
litika, eneolitika, bronaste in železne dobe, antičnega obdobja in zgodnjega 
srednjega veka, torej iz vseh arheoloških kulturnih obdobij. Tudi kostni ostan
ki človeka iz teh obdobij so registrirani in objavljeni. Urejena je stratigraf
ska in tipološka opredelitev, s tem pa ožja časovna in kulturna pripadnost 
najdb. Bibliografija teh najdišč zajema od leta 1821 dalje (ko je bil objavljen 
prvi znanstveni zapis) nad 700 pisanih virov. Slovenska jamska najdišča so z 
vsemi potrebnimi podatki vnešena tudi v publikacijo Arheološka najdišča Slo
venije (Ljubljana 1975), vendar se je od takrat njih število znatno povečalo 
(med njimi ce1o nekaj pomembnih odkritij). 

In na koncu še zanimiv podatek. Samo po zadnji vojni so slovenski jam
ski arheologi vodili izkopavanja v 55 jamskih objektih in v 30 poskusno son
dirali. Napisali so okroglo 200 monografij, znanstvenih razprav, strokovnih 
poročil in člankov v domačem in tujem tisku. Tako bogato raziskovalno delo 
in pričevanje sta se morali zliti v tokove evropske arheološke vede in prevzeti 
tostran Alp osrednje in odgovorno mesto. Ogledalo vsega bi bila čimprejšnja 
objava naše antropospeleološke bibliografije. Razkrila bi resnično vrednost in 
pomen raziskav ter prizadevanja peščice ljudi, ki so k'opali in še kopljejo ter 
zro v holocenske in pleistocenske jamske sedimente. Le tistih, ki naj bi to 
delo prevzeli in nadaljevali, zaenkrat še ni. 

Summary 

CONTRIBUTION OF THE SLOVENES iTO ANTHROPOSPELEOLOGY 

The author tries to give a short descrtiptiOIIl of work, achievements and :im
portance of the ex:plorers of the Slovene cave archaeology which is qutte an im
portant contribution fvom all potnts of view. 

Fmm ~the second half of the 19th centocy to the ,world war I the Slovene 
karst caves were ex:plored only by foreign amateur speleologtsts. The only Slo
vene among them was I. A. Perko (Perco!) who published more than thirty scien
tific reports about his archaeologic investigations. The two research centers being 
only Triest and partly Postojna. 

In 1028 when S. Bvodar ~iscovered the first Paleolithic formation in Slovenia 
at Potočka zijalka the archaeologic sediments in caves were explored more syste
matically. In the years before the world war II he added some neWly discovered 
formations of the glaciaJl period hunter. By discovering the Holocene layers he 
documented at the same time the findings of the prehisuoric periods. At the 50th 
anniversary of the researching of the Slovene Paloolithic there are alrea:dy 37 lo
cations registered which were recorded by an exhibition publishing an interesting 
catalogue entitled >>The Glacial Period Cultures in Sloveni,a« (Ljubljana, 1979). 

The archaeologic explorac.ion of caves becarrne really extensive only after the 
last world war when the new research centers at Ljubljana and Pos'tojna were 
established. The c0111trol and the experimantal excavations started in the two karrst 
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regions, Notranjska and Primorska, extending in the course of time all over Slo
venia. All the new data, verifications and investigation ):'esults threw light on many 
pvoblems about the origin and the temporal and cultural appertenance of findings. 
All .this brought about new questions on the stratigraphy of cultural inheritance, 
on the sp1ritual and .social conditions as well as on the economy and life and 
death of cave people in all archaeologic periods. 

Thi:rty years ago the systematical approach to an archaeOil-ogica~ map of cave 
findings in the southeastern Alpine area started, containing nowadays more tl}an 
200 of them vvjth documented leftovers from the Paleoilithic to the early Middle 
Ages. The stratigraphic, tEmporal and cultural appertenance of the findings was 
made, which were partly endooed in the publieation >>Archaedlogical S'ites in 
Slovenia« (Ljubljana, 1975). The bibliography of all findings known up to now 
(f:wm 1821 on) comprises more than 700 units. 

After the last wor!ld war - f·rom 19:45 on - the Slovene C<l}Ve archaeologists 
(chiefly S. Brodar, M. Brodar, F. Osole, F. Leben) cavried out S}'lstematical excava
tions in 55 cavEs and sounded more than thirty caves. They wvote about 200 scien
tific discussions and reports compriJs,ing the results and problems of their investi
gations. Such am extensive work and evidence had ,to be integrated with the Euro
pean archaoo[ogic scien.ce, ta:king over a distinguished pJace in the subalp:ne world. 
The >natural conseque.nce would be an immediate publication of the Slovene an
thropospeleologic U.terature. 
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UDK 5r51 :442.627.12(497.11) 

Dinic, Jovan: Ponor i vrelo Svrljiškog Timoka. Naše 
jame, 21 (1979), pril. 5, foto 3, lit. 3, Ljubljana, 1980. 

U članku se obraduje morfogene grupe pC<Cina na 
ponoru ri v;relu SVil'ljišlrog Timoka. Ukazuje se i na 
epigenetsko svoj,stvo dela dohm, SV1rlj1iršlmg 'Dimoka 
izmedu PQnora i vrela, koja istovremeno im::~ karakter 
suve, dezorganrizovane doline. 

PONOR 1 VRELO SVRLJIŠKOG TIMOKA 

JOVAN DINIC 

Morf.::J-hidrološki k::Jmpleks ponora i vrela Svrljiškog T~imoka kod Pandi
raJa, nalazi se u jugoistoč"-:cm delu Svrljriške kotline u ataru sela Periš i nepo
srednoj blizini puta Svrljig-Bela Palanka. U okviru ovog kompleksa izdvajaju 
se: slepa dolina izvorlšnog dela Svrljišlwg Timoka, zatv-Jrena prečagom Pan-

Slika l. Topografski plan okoline po
nora i vrela Svrljiškog Timoka. l. 
Ponor Svrdljiškog Timoka, 2. Petina 
Pešterina, 3. PeCina Vadivoda, 4. Pe
cina na vrelu Svrljiškog Timoka, 
naizmeničnim crticama i kružicima 
označen je pravac suve dezorganizo-

vane doline 

F. l. The sketch of Svrljig Timok 
ponor and source area. l. Ponor, 2. 
Cave Pešterina, 3. Cave Vadivoda, 
4. outlet cave of the Svrljig Timok 
and the direction of the dry valley. 

diralo u kojoj je stenovi.ti odsek sa ulask'om u po:1:x, suva dezorganizovana 
dolina izmedu ponora i vrela i pecinski rkanali Pc:nora, peCine na vrelu i pecina 
iznad vrela - Pešterine i Vadivode. 

U geološkog gradji bliže okoline ponora i vrela Svrljiškog Timoka, jav
ljaju se stene različitog litološkog sastava i geološke starosti (sl. 2). Uglavnom, 
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Dinic, Jovan: The ponor and springs of the Svrljig 
Timok near Pandiralo, Naše jame, 21 (1979), 51-59, 
fig. 5, photo 3, lit. 3, Ljubljana, 1980. 

The mo1.1phogenetical complex of the caves at po
nors and springs of Svrljig 'I'imok is discussed. The 
epigenetica:l. charaoteri,stics of the part of the Svrljig Ti
mok Vailil.ey between ponor nnd 'resurgence is Ull'der
lined; hi•s area is a t)"pical diry va:l.ley. 

preovladuju krečnjačke stene, delimično oivičene paleogenim i neogenim 
jeze11skim sedimentima. 

U tektJcmskom smills1u ponor i vrelo kod Pandirala leže u kontaktnoj zani 
tupižničko-knjaževačke sinklinale, čije je zapadno krilo kod Periša dobro izra
ženo padom slojeva prema istoku i severoistoku i antiklinale Svrljiških pla
nina. Istovremena, ovde se ukršta sistem svrlj-iškdJh raseda sa rta:njskom rase
l]nom, kojom je označena zapadna granica timočke sinkli1nale (B. Kimtic i dr. 
1 974). Ovako složeni tektonski odnosi, potencirali su raz1omljenost i visok 
stepen fisuracije krečnjačkih stena, kao jedan od predus1ova inten:mvnog kra
skog pracesa. 

Bitni morfološki odnosi i karakterd1stike pojedinih speleoloških objekata, 
dati su na .ogovarajuCim kartografskim prilozima. Sto.ga cemo ovde ukazati 
samo na ostale elemente reljefa, koji su u neposrednoj vezi sa speleom-Jrfoge
nezom ponora i wela Svrljišlwg Timoka. 

To je, pre svega, krečnjačka greda Pandirala, koja pregraduje dolinu 
Svrljišlmg Timoka d. čilni je sJepom. U njoj, od ulaska u Ponor, pa do vrela 
Svrljiškog TJmoka, usečena je suva i dezorganizovana fosHna dolina Svrljiškog 
Timoka. Ona je duga oko 700 m, a uzdužni profil joj je nesaglasan, mestimično 
čak i inversan. Poslednjih 100m ove suve doline čini stanovita strma padina, 
koja se spušta prema vrelu Svrljiškog Timoka i uklapa u amfiteatralni ;izvo-
rišni obluk vrela. Karakteristično je istaCi, da se severno od ove suve doline 
nalazi presedlina niža od krečnjačke grede Pandirala, izgradena u paleogenim 
sedlimentima. 

Pri dnu, sa leve strane vec pomenutog obluka, nalazi se otvor pecine iz 
k"Jje izbija vrelo Svrljiškog Timoka, dok se na suprotnoj strani, 20-30 m 
iznad vrela nalaze otvori peCina Pešterine i Vadivode. 

Prethodna morfoJ.oška analiza ukazuje da je paraleln~m del10vanjem fluvi
jalne i kraške ero:mje, deo doline Svrljiškog Timoka, kod Pandirala, modifi
kavan i izgubo svojstva normalne rečne doline. Pri tome. deo doline uzvodno 
od Pandirala preobracen je u slepu dolinu, a sektor izmedu Ponora i Vrela 
deZJorgand!zovan i pretvoren u suvu do1inu. Razv;ojem i intenziviranjem kraškog 
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Sltka 2. DetaJ.jna geološka karta okoline ponora i vrela Svi'ljiškog Timoka. l. Peščari, 
krečmjtOOi., alevroliitd-devon, 2. Slojevliiti !i banlmvHl1 k\rečmj<aJoi i dol.om!iti-oksford, ki
ffi€1I'!i!dž, 3. Slojevtjjti i banlki0VIi.1ti kiroonjaoi i dolomitti-tiiltnn, 4. Slojevtirtii !i bam:looivi,ti 
krečmjaci i dolomiiti-v.aRerrdJn, otriv, 5. Krečnjaai, gl!inovitJi kirečnjac!i, gJ:inci - donj•i 
deo u11gonske fiaoij•e, 6, Pešča~i, gld.tnci, kii'eilii<jaci - g0111lljli deo urgonske fadje, 
7. Augi:t, homblenda, aJUgit-hornblenda, 'andezit i laltt-G. kreda, 8. PeščaJI'i, laporci 
i kirečnj,aci-konijaik, kampam, 9. Paileogen, produkitivna serli.lja, .komglomerati i kreč-

rujtooi, 10. AJuiVIi.jum (P,rema B. Knsticu i dr., 19714). 

F. 2. Geo~ogicaR map of the reseaJrcheld area. l. San1ootxme, llimestxme, aileovolites-de
vomiam, 2. Strail:iidlieid. lamesltxme and dokmwte, oxjj01rd, kimelidge, 3. StraJ!Jid'ied l~mestxme 
alll<d dolomite, ti!tam:i1an, 4. Stmti:fli.ed liJmestxme and dolomiite, vaJlerrdindian-oiJrli.vian, 
5. tli:mestome, day Hmes:tone, skallec, lor:ner, urgonian, 6. Sands1tone, s.kalle, litmesliJone, 
upper urganiam, 7. Augirt, hornblende, andooicte, laH1te- upper cretacens, 8. Samdstxme, 
maliil, limestone - upper cTetaceus, 9. PaJ.-eogerre, coail, comgl=era\te, limes:ton.e. 

10. AlUWIUID 
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procesa, ostvareni su pomenuti defo,rmi,t,eui doline Svrljiškog Timoka i nasta
nak njegovog podzemnog toka - peCinskog dela dtohme .izmedu p,ono1ra i Vrela. 
Njegova morfogeneza, razume se, ne m·ože se pos,matra'ti i21ohwano, vec u 
sklopu razvoja dela doline Svrljiškog Timoka od Vrela, pa li šire. 

Formiranjem hidrografskog sistema izvorišrnog dela Swljiškog Timoka u 
postlakustrijskoj kontinentalnoj fazi, krajem donjeg pliocena, započeto je useca
nje njegove dahne. Za ovu, prvu fazu morf<Jlooke evolucije od velikog znaoaja 
bio je razmještaj ne.ogenih jezerskih sedimenata, posebn'o vi:s:irna cen1tra~ne je
zerske ravni. Cinjernica, da je ona u Svrljišlwj kotlini iznosila 600-650 m 
po'kazuje da su jez,eirski sedimenti pok.riva[li Jk:rečnjačku prečagu kod Parndiral.a 
(J. Dinic, 1973). Na inicijalno fiksiranje dela doline Svrljiškog Timoka, kodi 
analiziramo dominantno je uticao sistem svrljiških raseda, koji se u zoni Pan
dira1a upravo uk,rš.taju sa rta111jskom rasdinom. OvakVl~m tek<tonskim pr.edispo
zicijama odreden je pravac doline Svrljišk,o,g Timoka. Pmse'lmvši 1seriju jezer
skih sedimenata, SvrljiŠ!k<i Timo,k u oblasti Pandi:rala nastavlja usecanje sv.ode 
doline u krečnjačkim jursko-kretacejskim slojevima, navučenim preko mladih 

Sl. 3. SJ.epa dolti·na i'zvorišnog dela SvrJjiškog 'Di<moka kod Pandi,rala 

F. 3. The head part of 1the Svrljig rJimo<k river blri·nd-valley 

gornjokrednrih i paleogenih naslaga timočke s~nldmale. Tektarnski mzlomljeni 
i ja<ko fisuni!rani, ovti krečnjaci predstavljali su pogodnu predisporziciju za raz
vitak krašikog pmltcesa. Na njegovo pos1tepeno ,ož1vljava:nje poiV1oljno je uhlca~o 
njihovo ,ogo1icav;anje, tj. 10rlnošenje pokrivača neogernih jezerskih sedimenata. 
U is'tom smisJu de1ova1o je ubrzano er.odirranje mekših paleogenih sedimenata 
(peščard., glinci, leporci i dr.) severno od Pandirala, a ko1ji se u izves.noj meri 
i m&li ulogu zagata. 
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Ovakvim razvojem deo doline SVlrljiš~og Timaka izmedu Ponora i Vrela 
poprimio je karakter rtaste epigenije. Naime, presecajuCi neogene sedimente 
Svrljiš'ki Timok je o'Vde usekao svoju dolinu u višem i .atpomijem terenu, dok 
se u neposrednoj blizini nalazi niže zemljište izgradeno u pomenutoj pa}eorge
noj ser-iji. 

Za dalju evo~uciju ovako nastavog de1a dohne Svrljiškog Timoka, sve veCi 
značaj imao je kraški proces, oije se delovanje og}eda u sledecem: U oblasrt:i 
danas suve dolirne izmedu Ponom i Vrela, sve vecom :Lnfivtracij·om Vlada pr·oši
ruju se krečnjaoke pukotine i postepeno povezuju u sistem pe6inskih kanala. 
On u jednom trenut1ku preuzima na sebe ulogu rečne d·oline, koj•orm podzemno 
protiče Svrljiški Timok. ls'toVII'emenro, na poVlršini se pomenuti deo rečne doline 

Sl. 4. Ulaz u rponor Svrljiš~og Timoka 

F. 4. Entrance of the Svrlji1g Tlmok 
viver ponor 

deZJorganizuje i pretvara u suvu dolinu van hidroloske funkcije . Za nj·en dalji 
razvoj Svrljriški Timok nema nikakav direktan značaj, tako da se ona krraškim 
pvocesom modifi•kuje u nekoOI'diniranu suvu kraš•ku dolinu. 

Na izvoriŠiili deo Svrrljiškog Timoka do Pandi1rala, s obzi1110m na njegov 
alogeni karakter, kraški proces je uticaJo posredno, pretvarajuci ga u slepu 
dolinu. Naime, ddk se deo doline nizVlodno od Ponora postepeno pretvarao 
u suvu do~:irnu, uZJVordno od Pandi:rala razvoj rečne doline je i dalj·e nastavljen. 
Time je uzdu~ni pDo[ill suve doline zaostao na ve6oj Vlisini u odnosu na njen 
uzVlodnu deo, čije vode ponilru na početku suve doline. To~om daljeg razvoja, 
spuŠ'taJnjem uzdužnog profila izVloif'iŠiilog dela Svrljiškog Timorka se sve više 
snižava u odnosu na nJzvodnu suvu dohnu i nju u morfloJ.oškom smisJu ogra
ničava stenovirti odsek. Njime je izVicmi.Šiili deo doline Svrljiršlmg Timoka pregra
den tj. pretvroren u s!epu dohnu. 
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PONOR S. TIMOK 

9 lp 15m 

Slika 5. Uzdužni 'P'f'Ofliil i plan polllora Svrljliškog T:imoka 'lrod Pam.dri.!rwla 

F. 5. Plan and profile of the Svrljig Timok ponor at Pandiralo 
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Medutim, aktiviranje i sve veCi intenzitet delovanja kraškog procesa ni:su 
samo uslovili modifikovanje fluvijalnog reljefa, vec i istovremen nastanak kra
ških (posebno podzemnih) oblika. Prema tome, uključivanjem kraškog pro
cesa, nastupa nova etapa u razvoju ovog dela doiine Svrlj·1šlwg Timoka. Vre-

Slika 6. Uzdužni p.rofH i plan peCine 
Pešterilne. 

F. 6. Plan am:d pro:fime of the Pešterlina oave 

PEČINA PEŠTERINA 

menski precizno odrediti ovaj trenutak veoma j-e teško. Ali, izves1no je da razv;o~ 
pe6inskih kanala Ponora, petine na Vrelu, VadiV1ode i Pešterine započinje 

posile nastanka suve, nekoordinirane doline. Kako u odnosu na P01no1r njeno dno 
ima relativnu visinu od 20m, a u odnosu na Vre1o 30m, izvesn.o je da se ona 
vezuje za previrmsku rečnu tera:su od 25-35 m. (J. Dinic, 1973). Sam prlOces 

Slika 7. Uzdužni profil i plan pecine 
Vadi vode 

F. 7. Plan and profile of the · 
Vadivoda cave 
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njene deg.adacije započet je u viTmu (wiirm) , kada su vladali vrlo poV'oljni 
klimatski us1ovi za razvoj kraškog procesa. 

Inače, sistem kanala pcm10ra Swljiškog Timoka i pecina n a nj egoV'om 
vrelu tipičan je primer spuštamja podZiemnog toka u krasu. Naime, u poče,tno1j 
fazi, zahvaljajuci de1ov amju kraške i mehaničke evozije, sistem inici:jalnih pu
kotina preobracen je u pecilnskii. kanal, ko ji je povezivao otvor P·o:nora i ·atv.o.r 
najviše, danas suve pecilne Vailivode, iz ko je je izbt jao p odzemni tok. U da
lj em toku razVIoja, nastavlja svojoe mehaničk·o useca:nje. P~i tome, ·On hidrol,oš:ki 
akbvira niže pukoti.ne, omogucavajuci n a taj način btifurkaciju svojih voda i 
postepeno formir.amje nižeg pe<iimkog kana1a, čiji je izlaZini de0 kanal peCine 
Pešteri,ne. K ako njen ·otvor leži u gr.anoicama najmlade diluvija.Jne terase od 
14-20 m , to se i vr em e prve bifuT'kacije m ože V·ezati za per.Lod kraja d iluviju
rna-Virm 3. 

Sl. 8. Ulaz u pešinu Vadirvoda 

F. 8. Entrance .jn the Vadivoda cave 

Sledecu, rece111tnu bifurkacij u , vezanu za dalje spuštanje podzemnog toka, 
oznacava pectnski kanal iz koga danas izbija vrelo Svrlj.if>k,og Timoka. Cinje
nica da, tokom dužih sušnih peri,oida , Svrlji·ški Timok ponire u i:zJduhama i 
puk,o•tinama na dnu sv.og korita 200-300 m uzvodno o d tcl:aza u Ponor ukazuje 
na p ostajanje još jedne modološke i hildmloške veze i:zJmedu grupe 1ovi.h pon,ora 
i Vrela. 

ZAKLJUCAK 

Iz svega prethodno izlože111og može se zakljufuti da se deo doline Svirljliškog 
Timoka, izmedu nj·egov·og F ono•ra kod Pandi,rala i Vrela kamakteriše s~oženom 

Naše jame, 21, 1980 



Ponor i vrelo Svrljiškog Tlmoka 59 

morfološk<om evolucij,om. Ona je započeta krajem donjeg phocena i traj2 da
nas. U nj oj se mogu izdvojiti sledece etape: 

a) Formiranje i u&ecanje nmmalne rečne doJJine - fluvijalna faza, 
b) DezorganiZiovanje dela doline us~ed sve jačeg aktivirranja kraškog pvo

cesa i njeno pretvaranje u suvu, a uzvodnog dela u slepu dolinu - fluvijalno
kraška faza, 

c) Razvoj pecinskih kanala, delovanjem mehaničke i kraške erozije u 
uslovima kraške bifurkacije vodenog toka - kraškto-fluvijalna faza. Za razliku 
od prethodne, u ovtoj fazi kr:aška e:r<O'Zija ima dominaciju u odnosu na fluvijal
nu, čije se delovanje ograničava na pec.inski kanal Ponora ,i njegovu direktnu 
vezu sa VrehJ<m. 

Tokom morfološke evolucije d'J i1zražaja je došlo i S·elekt,ivno delovanje 
procesa spi:ranja, čiji je efekat u sili:katnim stenama bi·o znatno veCi, a čime 
je potencirano i epigene<tsko svojstvo suve, dezorganizovane i nekoordinirane 
doline izmedu Ponora i Vre:J.a. 
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itntermation<all de speleoilogie, Iiisub-s~eotion Ba, Olomouc 1973 g. 

PONOR AND SPRING OF THE SVRLJIG TIMOK NEAR PANDIRALO 

The mol'phohydro[ogicail compl<ex of the simlkhiOile and spDin,g of the Svl'l<j,i,g 
Timok caJD be foUJrrd in rthe soUJtheastern pant of the Svrlj<i,g vaJl.ley in the a1rea of the 
virrt<age of P€1l'iš. H oon'Siitslts of the fomowilrrg vaHe}'ls :and eaJVes: the bLind v.aHe:y of 
the SVI!'ljig TJmok source, the dry disol'§anilzed varrley betweem the pon:ar a~nld the 
source aJDd the cave eruaJDneils of ~the ~swaQILow hale, the sprilng caJVes and the caves 
above the spring - Peštemilna i VadliiVoda. 

Th:ils pa:l'it of :the Svr!ljlig TtiJmolk h<lls gane through a com:plex morphoQogioaJl evo
lution, dm:i:n,g which 'the §ralduaQ aJDitag>oni:~tic wonk:i:ng of 1Jhe :filuvliaJl aJilld kamst pro
cess: coul:d be notked. Due to such a deveLopment one pan"li; of the VlaiHey of the 
Sv;r'ljli'g T1~mok between tihe aby:ss and tthe spniu11g was disorgaJDiilz,ed, tremalin!t:ng out
side the hydirolo§i:c,aJl functdon whi[,e the oounse of the SV'rilj:ilg T1i1molk oJCeaJted a sys
t~em of cave channeils thl'augh which i.rt flows Ullldel'gJroutnd. 

The comp:texi:ty of relations in the geo:logic.al struotures has ,resuJted in an:orther 
monpholo§ic.al an,omaily: the seileotlive wor'k:ing of the denudati10111 pr:ocests has .a1so 
emphasiz,ed tthe ep1geneti:c featul'e of the dry di:~orgaJDtitzed vailQey between the abyss 
amd the spTing. 
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šušteršič, France: Dimenzioniranje kraških votlin. 
Naše jame, 21(1979), 61-73, fig. 6, lit. 11, Ljubljana, 
1980. 

Avtor razpravlja o objektivnem definiranju dolži
ne jame. To je možno na več načinov. Predlagani na
čin temelji na uporabi >>rovaša« (standard explorer). 
Dobljeni količini, ki predstavlja absolutno dolžino osi 
votline, pripisuje avtor termin standarda dolžina spe
leogena. Pri definiciji geometrijske samostojnosti po
sameznih členov jamskega spleta sta od1očilni maliči
ni normira:na dolžina in normirani polmer speleogena, 
Ici temeljlita na razmerju med površ.irno standardnih 
meja in zajeto prostornino. Izkaže se, da normirani 
polmer ni samo pomožna količina, temveč nastopa tu
di kot sestavni del speleogenetskih enačb. 

DIMENZIONIRANJE KRAŠKIH VOTLIN1 

FRANCE ŠUŠTERŠIČ: Jamars®o društvo Rakek; 
Inštitut za mziskovanje krasa SAZU 

Ena osnovnih informacij o kraški votlini so brez dvoma njene dimenzije. 
Ker linearne dimenzije najlaže dojemamo posamezno, so prvi raziskovalci po
dajali predvsem >>dolžino« in >>globino« jam, čeprav je za tridimenzionalne 
pojave najbolj značilna prostornina, manj površina njihovih faznih meja (v 
smislu R. Curla, 1964, 2) in šele nato dolžina, globina in podobni parametri. 

V pionirskem času speleologije, ko jamarska tehnika še ni dopuščala obi
skovanja bolj razgibanih in težavnejših jam, je bilo tako podajanje do neke 
mere smiselno. >>Vodoravne« jame so bile res precej take in je bila dejanska 
dolžina obvladanega rova tudi bolj ali manj enaka horizontirani dolžini pre
hojene poti. Podobno je bilo pri breznih, saj je spuščanje na vrveh možno 
edino v pravih >>vodnjakih«, Sčasoma so začeli speleologi zahajati tudi v bolj 
zapletene votline, kjer je bilo nujno upoštevati vse tri prostorske koordinate. 
Talm pri doJžini jam danes ne navajaje) več horizonhrane, temveč absolutno 
dolžino prehojene poti. Pri tem implicitno privzemajo, da so merili vso jamo 
približno po sredini rovov in da se merski poligon, ki ga sestavljajo tetive 
prehojene poti, bistveno ne odklanja od nje. Takšno dimenzioniranje vsebuje 
očitno težnjo, da bi merili os kraške votline. V enostavnih primerih se še do
volj dobro približa svojemu cilju, kar pa popolnoma odpove, če naletimo na 
izraziteje nepravilno oblikovane votline neenakomernih dimenzij. 

V okviru speleometrije vsekakor potrebujemo nedvoumne kazalce vsaj 
najosnovnejših linearnih parametrov. Os jame lahko definiramo na več nači-

1 Razprava je nadaljevanje članka >>Kaj je spe:eometrija>> (Šušteršič, 1979), 
ki ga je t['eba za njeno umevanje nujno poznati vsaj v grobem. Emilee pa, mi si bo 
želel popolnejših logičnih izpeljav, bo moral nujno poseči po citiranih originalnih 
delih R. Curla in Ph. Renaulta. 
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šušteršič, France: Some basic dimensions of the 
speleogenes, Naše jame, 21(1979), 61-73, fig. 6, lit. 11, 
Ljubljana, 1980. 

The author discusses the objective definition of the 
»cave length«. It is possible in several ways. The sug
ge::;ted one is based on the standard explorer principle. 
The obtained quantity represents the absolute speleo
gene axis length, and is named the standard length 
of the speleogene. When defining the geometrical in
dependency of the cave extensions, the criticail para
metres are normalized length and normalized radius. 
They both are based on the proportions between the 
area of the standard boundaries of the speleogene and 
the encompassed volume. It is shown that the nor
malized radius is not only an auXJiliary parameter, but 
also an i'nherent part of speleogenetic equations. 

nov. Dosedanje opredelitve, ki jih literatura podaja vedno bolj ali manJ Im
plicitno, temelje na tlorisu ali prerezu, torej posredno na tehnologiji podaja
nja merskih podatkov in ne na geometriji kraške votline kot take. 

Prvi korak k eni možnih eksaktnejših definicij je storil že R. Curl (o. c.), 
ko je pri definiciji jam in njihovi členitvi uvedel pojem rovaša2 (standard 
explorer=standardni raziskovalec). To je hipotetično geometrijsko telo, načel
no poljubnih geometrijskih lastnosti in dimenzij. Ko drsi ob stenah votline, 
opisuje zaključeno ploskev. Ta ploskev - imenujmo jo standardna notranja 
meja - zavisi od oblike in velikosti rovaša. Rovaševa geometrija je seveda 
filter za razne detajle na faznih mejah, ki se sicer lahko preslikajo na stan
dardno notmnjo mejo ... že R. Curl je predvidel kroglo kot njegovo najustrez
nejšo obliko. če dolžino polmera smiselno spreminjamo, lah~o ugotovimo več 
pomembnih lastnosti speleogenov in jih uredimo po velikosti (glej tudi Ph. 
Renault, 1972). Pri stiku interpolirane in fazne meje naj velja dogovor, da 
se ~otali rovaš ob fazni meji tako daleč, dokler ne pade njegovo središče v 
interpolirano mejo (sl. 1/a). 

Skozi poljuben prerez danega speleogena lah~o potisnemo rovaše različnih 
velikosti, vendar le do neke zgornje meje polmera (sl. 1/b). če se votlina dalje 
oži, se tudi največji možni polmer rovaše nekoliko zmanjšuje. Potiskajmo rovaš 
vse daije v votlino ob pogoju, da je le-ta glede na okoliščine ves čas največji 
možmi. Središče rovaša tako opisuje sklenjeno krivuljo, ki jo imenujmo os 
speleogena. Definiramo jo takole: 

Os speleogena je prostorska krivulja. Predstavlja zaporedna geometrijska 
mesta središč rovaša, ki potuje skozi speleogen ob pogoju, da zavzema njegov 
polmer svojo največjo možno vrednost. 

Na to definicijo navežemo še izrek: 
Standardna dolžina speleogena Os) je absolutna dolžina njegove osi. 

2 GL;j Šu.'iteršič D. c., 28, DP. 4! 
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Sl. l. Dvodiimemzil0t!la~!I1i pm.kaz principa r.ovaša. 
l. Fazna meja, 2. Lntenpoairana meja (vhodna ploskev). 3. Poti središč obeh rovašev. 
4. Predeli, nedostopni rovašu a. 5. Predeli, nedostopni rovašu b. E. Vhodna točka. 

Fa. Končna točka za rovaš a. Fb. Končna točka za rovaš b. 
Opo:ZJorilo: To ni dvodimenzionalna pmjekcija trodtmenzionalne strukture, temveč 

čista dvodimenzionalna konstrukcija. 

Fig. l. TwodimensionaJ iHustration of standard explo:::-Eir pninciple. 
l. Phase boundary. 2. Interpolated bounda~ry (entrance plane). 3. Paths of the both 
standard explorers' centres. 4. The space, inaccesible to the standard explorer a. 
5. The space, inaccesible to the standard explorer b. E. Entrance point. Fa. End-

point for the standavd explorer a. Fb. Endpo•int for the standard explorer b. 
Note: the figure is not a twodtmensional pvojection of a threedimensional system, 

but a pure twodimens~onal construction. 

Sedaj lahko definiramo še nekaj parametrov, ki se vezeJo neposredno na 
standardno dolžino rova. Taka je npr. ploščina poprečnega preseka rova (Ps). 
Če označimo z V s prostornino speleogena 3, velja: 

Vs 
Ps=-- (1) 

ls 
Naj bo p rovnatost, to je dolžina vseh podzemskih rovov na površinsko 

enoto nekega kraškega ozemlja s ploščin o P. Tedaj sledi: 

Lls 
p=-- (2) 

p 

3 Glej definicijo dva odstavka dalje! 
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Podobno velja za sorodne količine. 

Stičišče osi pri razvejanju treh rovov je v središču rovaša, katerega pol
mer ima relativni maksimum vsaj v eni izmed treh možnih poti potovanja 
rovaša (sl. 2a, b, c). Teoretično lahko to ugotovitev razširimo tudi na stičišče 

a. b. 

:-..~-~ 3. 

4. 

lll1//d s. 

Sl. 2. Definiranje osi speleogena. 
a. Dvodimenzionalni primer definicije osi t1orisa. (Glej opombo k sl. 1 !) 

b. Potek osi pri vzporednem stiku dveh •rovov. Tridimenzionalna konsbrukcija. 
l. Najmanjši uporabljeni rovaš. 2. Nedostopni predeli. 3. Osi rovov. 4. >>Intuitivni« 

potek osi. 5. živa skala (samo pvi b). 

Fig. 2. Definiing the speleogene aJ(jis. 
a. Twodi:mensionam example of the ground plane axis definitton. (See the note 

with Fig. 1!) 
b. Position of the axes in the case of pa~railel cootact of two passages, Threed:imen

stonal construction. 
1. The smallest standard explorer permitted. 2. Unaccesible (and :non proper) exten
sions. 3. The speleogene axes. 4. »Intuitive« position of the axe. 5. Bedrock (with b 

only). 

več rovov, česar pa v naravi praktično ne moremo pričakovati. Zanimivo je, 
da se lahko glede na konfiguracijo faznih mej zgodi, da stičišče ne pade v 
neposredno bližino človeku prehodnega razcepa, temveč se po večjem rovu 
odmakne od njega (sl. 2/č). Pri tem naletimo neposredno na vprašanje de
finicije stranskega rova, kar skušamo razčistiti v nadaljnjih odstavkih. 

Prostornina kraške votline je teoretično merljiva v vsakem primeru. Ce 
drse ob stenah rovaši različnih velikosti, katerih polmeri se postopoma manj
šajo, ograjujejo tako dobljene standardne notranje meje vse večje prostornine, 
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ki pa limitirajo pri prehodu polmera rovaša k nič, k realni prostornini. Na
sprotno pa lahko nastopi pri površini standardnih notranjih meja efekt »kri
vulje snežinke«, kar privede pri limitiranju do neskončne površine pri končni 
prostornim. Zato moramo vnaprej določiti dovolj veliko stalno dolžino pol
mera rovaša, pri katerem bomo merili prostornino (V,), zajeto med standardne 
notranje meje in ploščino teh mej (P.). Iz teh količin bomo - na ravni do
govorjenega rovaša - izpeljali normirano dolžino (fo) in normirani polmer 
(ro) speleogena. Poljubno oblikovani votlini priredimo obojestransko odprt 
krožni valj s prostornino V, in plaščem P,. Tedaj je: 

P,=21tr010 in V,=1tro2lo 
Ta sistem rešimo in dobimo: 

2 v •. 
ro=--- ln 

P. 

l=~ 0 

4TIVs 

(3.1, 3.2) 

(4.1) 

(4.2) 

Gornji enačbi sta osnovna operatorja za normiranje linearnih dimenzij 
speleogenov. Na osnovi normirane dolžine in polmera lahko definiramo še 
tretji parameter, in sicer dolžinslw razmerje (No): 

10 P 5
3 

No=---=---
r0 81tV5

2 
(4.3) 

Naslednja tabela kaže normirane dimenzije nekaterih enostavnih geomet
rijskih teles: 

Parameter: 
Telo: 

Dvostransko odprta 
telesa 
tristrana prizma: 
kvadratna prizma: 
šester os tr. pri:zma: 

Zaprta telesa 
kocka: 
krogla: 
svitek (torus): 

Različno odprte 
kocke 
enostransko: 
dvostransko: 
tristransko: 

0,289 a 
0,500 a 
0,866 a 

0,333 a 
0,667 r 
1,000 r 

0,400 a 
0,500 a 
0,667 a 

1,6541 
1,273 l 
1,103 l 

2,865 a 
3,000 r 
6,283 R 

1,989 a 
1,273 a 
0,716 a 

N 

;;:;; 3,906 
;;:;; 3,906 
;;:;; 3,906 

8,594 
4,500 

;;:;; 3,906 

4,974 
2,546 
1,074 

Pogoj 

l;;:;; 0,682 a 
1;;:;; 1,534 a 
l;;:;; 3,067 a 

R;;:;; 0,621 r 

Gornje transformacije so prikazane tudi na sliki 3. Na osnovi podanih pa
rametrov za kocko, pri kateri narašča delež interpoliranih meja, lahko zaklju
čimo, da pri določenem razmerju med P, in v. doseže normirani valj izome
trijo. To je, natančneje, tedaj, ko je dolžinsko razmerje 10 : r 0 =2. Isto razmerje 
uporabljamo že kot kriterij za registracijo brezen. Kraške globeli, katerih pre
mer je manjši ali enak višini sten, registriramo namreč v jamskem katastru 
kot brezna (ob dogovorjeni minimalni absolutni dimenziji), sicer pa jih šteje-
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Sl. 3. Preraščanje pravolwtnega spe1eogena v normtrani valj ob konstantnem dol
ž;inskem razmerju. 

l. Prvotna struMura. 2., 3. Postopna rasrt valjastih ploskev. 4. Posamezni členi 
normiranega valja. 5. Normtrani valj. 6. Funkcionalna odvisnost osnovnih linearnih 

dimen:W.j opazovane strukture od spm1mega deleža valjastih ploskev. 
Fig. 3. Transformation of a rectangular spelEogene into the normalized cylinder, 

if the 1ongitudinaHty coeffictemt remains cons•tant. 
l. Pvimary structure. 2., 3. Gradual growth of the cy1indvical sides. 4. Units of the 
norma:J.ti.zed cyl~nder. 5. The narmailized cylirnder. 6. Funotiarnail rela:rtions between the 
basic 1inear dimensions of the studied structure and proportion of the cylindE'r sides. 

mo med površinske kraške pojave. V idealizirani obliki je na meji prav izo
metrični, to je ena.lmsuranični valj. 

Ista razmerja moremo uporabiti tudi za osnovni kriterij, ki določa, kateri 
del spleta kraških votlin je samostojen speleogen oz. kateri je samo odcepek 
večjega. Kot skrajni primer brezna štejemo enakostranični valj z živoskalnim 
dnom. Njeg.ova prostornina je Ve = 2 re3, ploščina faznih meja pa Pe = 5 
re2• Sledijo normiran[ parametri 
ro=O, 800 re, 10 =3,125 re in N0 =3,906. 

Dolžinsko razmerje je torej N 0 =3,906. Glede na ·omenjene kriterije v ka
tastru, ki so v tem primeru gotovo smiselni, je ta vrednost dolžinskega raz
merja njegova kritična vrednost. Vsa telesa, ki so >>daljša«, kot npr. zaprta 
in enostransko odprta kocka, krogla itd., so torej samostojne votline, dvo in 
večstransko odprte kocke pa ne. V četrti koloni gornje tabele so podana raz
merja realnih dimenzij teles, ki imajo poljubno d'Jlžino ob pogoju, da dose
gajo kritično vrednost dolžinskega razmerja. 

Enos·transko odprte vot'!iine, ki ustrezajo gornj:iJm pogojem, bomo torej 
šteli za samostojne slepe rove, dvo ali večstranslw odprte ustrezne v;o.tline pa 
za zvezne rove (če seveda zadostijo dodatnim pogojem, ki jih lahko še po
stavimo). 

Ce normiramo dimenzije poljubne kraške votline, dejansko sprejmemo 
zamisel, da je sestavljena iz več bočno zraščenih, geometrijsko enakih elemen-
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SL 4. Normiranje dimemzij nekaterih e:nostaJVnih goometrijs,kih teles. 1.1, 1.2, 1.3. 
Različne prizme z enakim dolžinskim razmerjem (No=3,906). 1.1.0, 1.2.0, 1.3.0 
Dvo:strarnsko odpr'ti va<lj z en<JJ@im dolžirnskim razmerjem. 2.1, 3.1.0 K1rogla in njen 
normirani valj. 2.3, 2.3.0 Popolnoma zaprta kocka in njen no!fmira111i valj. 3.1, 3.2, 
3.3 Eno, dvo in tristransko odprte kocke tffi' njihovi nOII'mirani valji (3.1.0, 3.2.0, 

3.3.0). 

Fig. 4. Normalization of some simple geometrical bodies. 1.1, 1.2, 1.3 Different, two 
side open prysms, having the longitudinality coefficient No=3,906. 1.1.0, 1.2.0, 1.3.0 
Two sides open cylinder with the same longitudina1ity coefficient. 2.1, 2.1.0 A 
sphere and its normalized cylinder. 2.3, 2.3.1 Completely closed cube and its norma
Iized cylLnder. 3.1, 3.2, 3.3 One, two and three sides open cubes and their norma-

lized cylinders (3.1.0, 3.2.0, 3.3.0). 
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tov (valjev). Le-tem izračunamo polmere, ki so seveda vsi enaki r 0 , lo pa je 
tedaj njihova skupna dolžina. Prehajanje pravokotnega speleogena v normira
ni valj je prikazan na sliki 4. Opraviti imamo z odsekom rova, katerega širi
na je enaka njegovi štirikratni višini, dolžina pa petkratni višini. Lahko izra
čunamo, da je r 0 =1,600 in 10 =9,947. Dolžinsko razmerje je tedaj 6,217. Prečni 
presek razdelimo v štiri kvadratne elemente s skupnimi stranicami. Oglišča 

teh kvadratov nadomestimo s krožnimi loki, tako da je središčni kot enak rt., 
simetrale lokov pa potekajo skozi ogljišča kvadratov. Večajmo sedaj kot rt. ob 
pogoju, da se normirane dimenzije nastalega geometrijskega tvora ne spre
minjajo. Stranice (vse bolj obrezanih) kvadratov polagoma rastejo, prvotna 
dolžina votline pa upada. Ko doseže kot rt. vrednost 90° in ravni odseki stranic 
izginejo, so pred nami štirje valji s polmerom 1,600 in posamezno dolžino 
2,487. Ce njihove dolžine seštejemo, dobimo normirano dolžino (razlika v zad
nji decimalki je posledica zaokroževanja!). Isti sliki je dodan še diagram, ki 
prikazuje spremembe stranice kvadrata in dolžine speleogena v odvisnosti od 
spremembo ~ota rt. oz. delža valjastih ploskev. 

Lahko si zastavimo vprašanje, ali je postavljena mejna vrednost dolžin
skega razmerja 3,906 pri takem postopku sploh dovolj visoka, in ali ne obstaja 
nevarnost, da bomo tako šteli med samostojne člene kraške votline tudi razne 
vdolbine v stenah rovov, ki jih smiselno ne moremo šteti med samostojne 
votline. 
Preučuj mo zato kroglo, v katero smo izrezali odprtino polmera p! Za zaprto 

kroglo smo že ugotovili, da je samostojna votlina. Zanima nas, do katere mere 
smemo povečati odprtino, ne da bi obrezana krogla izgubila svojo samostoj
nost. Vrednost No z naraščajočim p seveda pada in doseže pri p=0,4394 rk 
(rk je slej ko prej polmer krogle) kritično vrednost. Večajmo odprtino še dalje. 
Dolžinsko razmerje pada in se umiri šele, ko se izenačita p in rk· Ce kroglo 
(ali bolje krogelno kapico) obrezujemo naprej, dolžinsko razmerje spet na
rašča in pri p=0,734 rk zopet doseže kritično vrednost, jo prekorači in se, ko 
kapice zmanjka, izlimitira v neskončnost. To naj nam bo v opozorilo, da pri 
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S1. 5. Spremembe doU0insikega razmeTja 
(No) pni enosilmarnsklem (a) Lin dVIOstra;nskem 

(b) obrewva;nju !k1rogle. 
Fig. 5. Vacr-iraJtiW11S of the 110!tlgitudinality 

b. aooffidian:t acoordli!ng Ito ~he IO!tle side (a) 
or two siiide (b) procedrUire of sphel"e cutting 

off. 
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opredeljevanju stranskin votlin ne smemo samo slepo slediti izračunanim pa
rametrom, temveč moramo upoštevati tudi dejansko geometrijo faznih meja. 
Postopek obrezovanja krogle kaže slika 5/a. 

Izrežimo sedaj v kroglo še drugo, enako odprtino. Ko jima polmer (p) 
narašča, se dolžinsko razmerje - po pričakovanju - krči. Že pri p=0,266 rk 
prekorači kritično vrednost. Upada še dalje, dokler se pri p=rk ne izlimitira v 
nič (sl. 5/b). Ce primerjamo linearna normirana parametra v obeh limitnih 
položajih, dobimo: 

enostransko obrezana krogla: r 0 =0, 10 =1 
dvostransko obrezana krogla: ro=l, 10 =0 

Na podoben nacm bi lahko preučevali tudi druga geometrijska telesa in 
poljubno večali število odprtin, ki bi jim lahko priredili tudi neenake dimen-
zije. 

Pri preučevanju mrežnih lastnosti spletov rovov je osnovnega pome
na vprašanje, kako opredeliti kraka razcepljenega rova, ki se brž spet zdru
žita. Načelno nam vsak krak pomeni svoj člen, za katerega pa moramo šele 
ugotoviti, ali izpolnjuje pogoje, da ga lahko štejemo za samostojno votlino 
oz. samostojen člen mreže. 
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Sl. 6. Samostojnost posamezn~h krako'V jamskega spleta glede na njihovo dolžinsko 
l'azmerje. 

l. Os rova. 2. Križišče ali odcepišče. 3. Glavni ro'V. 4. Stranski ali enakovredni Povi. 

F1ig. 6 Independency of s-ingle cavt: pattern links. 
1. Axis of the 8:peleogene. 2. Node'S or joining on poinbs. 3. Master channel. 4. Sider 

or equally impocrrbant ex:tensions. 
'll/. l./ 1 
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Dovodni člen A (sl. 6), oba razcepa B in C ter odvodni člen C najprej 
razmejimo z interpoliranimi mejami. Zaradi enostavnosti naj bodo te ploskve 
kar izseki ravnin. Vsak tako dobljen člen ima merljivo površino faznih meja 
ter merljivo prostornino. Izračunamo dolžinska razmerja posameznih členov. 

Možne so tri kombinacije, kot sledi: 

~ombinacija Krak Dolž. razmerje Posledica 
l. B No::;;; 3,906 Oba kraka sta samostojna 

c No::;;; 3,906 rova. 
2. B No::;;; 3,906 Cleni A, C in č sestavljajo 

c Na< 3,906 enoten rov; B je stranska 
zanka. 

3. B No< 3,906 Vsi štirje členi sestavljajo 
c No< 3,906 enoten, a pregrajen rov. 

Stransko zanko lahko aproksimiramo z izsekom svitka (torusa). Oprede
ljujejo ga trije parametri: veliki polmer R, mali polmer r in središčni kot a. 
Ker sta površina plašča in prostornina svitkovega izseka 

P.=7t2Rrain (5.1) 
90 

(5.2) 

lahko izpeljemo naslednji pogoj za samostojnost rova pri soodvisnosti para
metrov: 

P 2 1tRa 
3,906 ::;;; Na= -- = --

87tV2 180 r 
(6) 

Normirane dimenzije pa niso samo sredstvo za določanje samostojnosti stran
skih votlin, temveč nastopajo tudi v enačbah, ki ne posegajo na področje 
speleomefrij e. 

Za primer si zamislimo speleogen, popolnoma zalit z agresivno vodo. Pre
tok naj zadostuje, da je agresivnost vode v votlini stalna, vendar pa je njeno 
mehansko delovanje zanemarljivo. Hitrost korozije sten je tedaj smazmerna 
s številom prostih ionov ogljikove kisline, ki odpadejo na ploščinsko enoto 
stene. 

To količino (n) izračunamo po naslednjem preudarku: 

v 
n=c--p-, 

kjer pomeni c koncentracijo prostih ionov. Ker je zaradi enačbe (4.1) 

dobimo: 

v ro 

p 2 

c 
n=--- ro. 

2 

(7.1) 

(7.2) 

Ob konstantnih zunanjih pogojih hitrost napredovanja speleogena torej ni 
enakomerna, temveč premo sorazmerna z njegovim normiranim polmerom. 
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(SummarY) 

SOME BASIC DIMENSIONS OF THE SPELEOGENES1), 2) 

The »length of the cave" seems to be the most widely used lLnear-dimens,ion 
pa~rarrnetelr of the speleogenes. Due 1Jo the inher€'Ilit thireeiimems~onruity of the studi:et:l. 
object, it can not always be easily defined. Am objective ,and in any case holding 
definLtton (which is - of course - not the only possible) can be derived from 
R. Curl's (1964) considerations. He iniroduced a hypothetical geometrical body, 
which can be pushed into the studied cave. The dimensions of that body, named 
the standard explorer, are Hmited by the dimensions of the cave. A sphere was 
chosen as the most suitable geometrical body to be norma!Lly used as standard 
explorer. Usbng some simple ope~rations, several basric de:Einitions at the speleogene 
patterns become very clear and unbiaJSed (Fig. 1). 

In the speleological practice the length of the cave intuitively tends to be an 
aproxtmatton of the studied spelegene axis. So a definLtion is needed: 

The axis of a speleogene is a space curve. It marks the geometrical poSi'tion 
of the succesive (sphe~rical) standa~rd exp1orer center positions, when the standard 
explorer is pushed thvough3 the speleogene, holld1ng the largest pOSISible mdius. Now, 
one can write: 

1 The paper is a logicail. continuation of the one, published in Naše jame, 20 
(1978), -, titLed What is speleometry. The read& is obviously related also to the 
works of R. Cml (1964), A. Lange (1959) and Ph. Renault (1972). 

2 In this paper the te~rm speleogene is used in the wiJdemost meaning, i.e., ~ 
speleogene is a>ny speleo1og~ica[ fea1Jure, vesulting fmm the negatlive mS~ss transport. 
This extension fvom secondary to all such phenomena is needed mo&Hy because 
the basic speleometrical »featun.s« must have aidequate te~rminology and just the 
expression speleogene in its m,ig~inal (greek) meaning ftts the best. On the other 
hand, the distinct1on between primary and secondary negative mass traJnsport cav€. 
phenomena is in practice more or less irnpossible. 

3 The expression >>through the speleogene« is of course very loose. It should be 
salid »from the emtramce point ilo the endpoi:nt«, or similar. In that case one would 
claim the definitions of those points. These definitions need a special discussion 
and caJD't be inrbroduced hel"e. So the expressioms, related to them, seem better to 
be omitted. 
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The standard length of the s;::>eleogene (Is) in the absolute length of its axis, 
(Fig. 2). 

From those dEfinitions some other, every day used parameters, based on t':1e 
leng'th of the caJve, ca:n be denilvoo. 

An importa~nt question is, how to distinguish the independent side passages, 
side loops, braided passages etc., kom the si,mple extensions of the master gaJllery. 
Stlrict deHniJtions are bound to the relations between the volume of the speleogene 
and the area of its boundaries. 

The volume of a speleogene is theoretically measurable in any case. Introducing 
sta:ndard explorers of succesive decreasing radii, the envelope of them (the standard 
boundary), wiU tend to the real phase boundary of the cave. (Fig. 1). The encom
passed volume wm tend as well to the r:eal volume of the speleogene. Followin>( 
the same procedure, the area of the standard boundaries ten.ds as well to the real 
area of the phase boundary. To some extent it is measurable, but in (neal'ly) li
miting cases the snow-flake-curve effect can appear, menacing to obtain infinite 
area. So the critica!l dimensions of the standard eXiplorer mUSJt be chosen. The ob
tained sta:ndard boundaries cnn be the stant poia-~t now, to define standard area 
(Ps) and standa~rd volume (Vs). 

One can oonsider the speleogene to be adequate to a both stde open cylinder, 
having the same sta~ndard area and the swne sta:ndard volume, so tha1t: 

(3.1, 3.2) 
where: 
lo (the normal 'length) and ro (the normal radius) are the side of the cylinder and 
its radius, respectively. Solvi,ng that system (Eq.: 3.1, 3.2), it yields: 

2 v. 
ro=--- and 

Ps 
p.2 

lo=---
47tVs 

(4.1) 

(4.2) 

The previous aquations are the narmalization operators of the linear dimen
siiCJns of the spelleogenes. Accord:ing to them 'the longilbudlin:allity coefficie:J.t ca:n be 
defined: 

lo 
No=---

ro 8nV2s 
(4.3) 

Changing the dimens1ons of an opening in a flat side of different geometdcal 
bodies, we chamge the longitudinality coeffd.ffi,erutas well. So, thenarmailiiZing cylinder 
can become isometric, i. e., No=2. Due ro Eq. 4.3, it menns :thalt a certai1n pro
pont1on between Vs and Pa is obta:~ned. An isometdc cylinder is well lmown crite
rium to disti~ngu~sh vertioal pttches from dolines. The ones, which are wide<r than 
deeper, are counted to the doli:nes, wh1le all the other depres,sions are supposed to 
be veriUi:oail caves. The critemium ca:n be extended ,tJa any i'iPeleogen or to it,s part. 

Ln l!inllitting ca!Se, :a: verlti:OOII cave -is iJsomet11k cylinder, haJVing no top plaine. 
The normalized dimensions are: ro=0,800 re, lo=3,125 <re and No=3,906, where re is 
the radius of the ,prim~tive cy,!Lnder. So, the criterium for an independent extenslon 
of a cave can be: No>3,906. 

In the slovene text some other, more detailed considerattons about the same 
topic are developed, introducing an example. (Fig. 6) A small c~ave pattern, consisrting 
of an inlet link (A), an outlet link (Č) and two ~averses (B, C) is studied, concer
ning the tndependency of the urav~ersets. There are ~three posslible eOiffibinations: 

Combination Lin ri: 

l. B 
c 

2. B 
c 

3. B 
c 
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Long coeff. 

No> 3,9()6 
No> 3,906 

No> 3,906 
No< 3,906 

No< 3,906 
No< 3,906 

Consequence 

Both the travenses are independent 
passages. 

Li!nk, A, C and C form a uni te pa<S
<Sage; B :is an independent loop. 

All the four links form a unite pas
saJge, p:aJrti'OIIled iiil the ,region of the 
Links B and C. 



Dimenzioniranje kraških votlin 73 

Normalized dimensions are not only an auxiliary tool to check the indepen
dency of single cave extensions, but appear also as inherent parts of some speleo
gEnetical equations. Let us observe a speleogen, completely filled with water. The 
flow is strong enough to susrtain the aggresivity of water constant, but its mecha
nical effect on the rock is negligeable. So the ve1ocity of the phase boundaries in
creasing is proporttonal to the number of the free cwrbonic acid ions in the water, 
acting upon the arcal unit of the phase boundaries4• This number can be expressed 

v 
n=c---

P 
(7.1} 

where c is the concentratLon of the free ions. According to the Eq. 4.1 and assuming 
that the standavd quantities do not differ a lot from the real ones, one can write: 

V Vs ro 
--- ""' --- = --- so that 

P Ps 2 ' 
c 

n=---ro 
2 

c 

(7.2} 

The very veilod:ty i1s then v=km=k- --- _,ro=Kro. As .the k a111:d K are con-
2 

stants, the rate of increase of the sp€-leogen is directly proportional to its normali
zed radius. 

4 Th€ model used doesn't seem likely to be frequent in nature. It was chosen 
owi•ng to its mathematical clearness. 
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Dubljanski, V. N., V. V. Iljuhin, J. E. Lobanov: 
Nekateri problemi morfometrije kraških votlin. 

Naše jame, 21 (1979), 75-84, sl. 2, tab. 1, lit. 10, Ljub
ljana, 1980. 

V zadnjih letih se tudi v Sovjetski zvezJi ·razvija 
tooretiilčn:a .speleologi·ja. članek govori o analizJi molrfo
metmčn:ih k~ cev kiraških votlin, načinu merjenja in 
o ločevanju posarrnezruih haških obldk. Podame so zna
čiln,as,ui 1~neamih, ploščinskih, prostorskih in drugiJh 
parcametrov. 

--------------- -------------------- ------------------------------ -------------------------------------

NEKATERI PROBLEMI MORFOMETRIJE KRAŠKIH VOTLIN 

V. N. DUBLJANSKI, V. V. ILJUHIN, J. E. LOBAJNOV 

V letih 1958-1978 so na ·ozemlju Sovjetske zveze odkr.illi in raziskali pri
bli~no 5000 ,različnih kraških votlin. Med njimi so največj•e jame na svetu v 
plasteh s sad11o, (Optimisti:oeskaja, 136 km; Ozernaja, 104 km in druge), v kcm
g1omeratih (Orešnaja, 11 km, velike jame v apnencih (Krasnaja, 13,1 km; V'o
roncovskaja, 11,7 km) in g1oholka naravna brezna (Kijevsko, 950 m; Snežno, 
720 m in druga). (Dubljanski, 1978). 

V teh letih se je talm v Sovjets'ki ,zvezi kot drugod razvila teoretična spe
leologija. Eno ključnih vprašanj teoretične speleo1ogije je način, kako dobiti 
objektivno morfometrične kazalce, p::> katerih bi bilo mogtoče ne le primer
jati različne votline, ampak ji:h tudi uporabtti pri določanju geneze in za 
klasdfikacijske sheme. V Sovjetski zvezi tega problema ni nihče posebej 
obravnaval, dotaknili pa so se ga avtorji številnih raziskav (Maksimovič, 1963, 
1969; Iljuhin, Dubljanski, 1968; C.iJkišev, 1973; Tintilo:wv, 1976; Dubljan
ski, 1977 in drugi). Gradivo tega članka se opira na raziskave avtorjev na raz
ličnih kraških območjrh Sovjetske zveze, na analizo objavljenega gradiva o tej 
temi in na razpnave na vsezveznem seminarju za inštruktorje-metodo~oge (v 
Vo11oncovs•ki jami leta 1978). 

Morf,ometrični kazalci kraških votlin se določajo na osn:wl podzemnih 
topografskih meritev (posnetka, načrta). V sovjetski speleologiji uporabljamo 
potiinstrumentalno magtnetno merjenje (Dubljanski, 1963; Iljuhin, Dubljansk1i, 
1968). Magnetni azimut izmerimo z geobškim ali navadnim kompasom, razdalje 
pa z neraztegljiviJm 5 m, 10m ali 20m dolgim merilni<m trakom z metn~kimi 
oznakami ali pa z navijalko (to;pofi!l). Verti:kalni klati se izmerijo z navadnim ali 
geološkim naklonomet11om. Izračuni kažejo, da doseže lahkio napaka v posa
meznih primer1h na tak način 4,5 %. Zaradi udobnosti štejemo, da je poprečna 
napaka prl določanju osnovnih parametnov kraških votlin (razsežnost, globina, 
ploščina tal) ± 5 %. Ker je višina velli:kih dvoran običajno1 določa s posrednimi 
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Dubljanski, V. N., V. V. Iljuhin, J. E. Lobanov: 
Some Problems Relating to the Morphometry of 

Karst Caves. Naše Jame, 21 (1979), 75-84, fig. 2, tab. 
1, lit 10, Ljubljana, 1980 

Du:l'li.ng the l<JJst few years thearetica:l speleology 
h<JJs beem develloping ailtso ·itn the So'lf.iet Un:i101:1. The 
arr1Ji.de di:scusses the atnalysi1s of morphometrical inde
xes of karst c.ave:s, the way of measul'li.ng :amd the se
paraJtiOil'l of sin.gle karst farms. The charactel'li.tstli.cs of 
li:near, aTe.a, vruume and other p.a~rameters ~.re giiVen. 

metodami, je napaka pri določanju prostornine kraških votlin vedno precej večja 
(10-20 %). Tolikšna točnost pri topografskih meritvah (načrtu) zadostuje za 
reševanje vseh speleoloških, geoloških in hiidmgeoloških nalog, ki jih je treba 
opraviti pri terenskih preiskavah. Le pri določanju globine ses'tavljenih jam in 
relativne višine posameznih delov jamskih labirintov s·e uporablja vodna teht
nica (napaika ± 0,5 %). Metodologija topografskih meritev, ki je sprejeta v 
Sovjetski zvezi, das·ega četrto stopnjo točnosti po medn3[1odni lestvici (največja 
točnost, dosegljiva z uporabo posebnega pribora, s'e ocenjuje s sedmo stopnjo, 
Chabert, 1975). 

Kraške oblike se delij<J na površinske (škraplje, ponorl, vrtače, rovi, spod
moli, kotline, polja) in podzemel'jske (k'O't1iči, bre2IDa, jame). V literaturi ni 
jasnih kriterijev za ločeva:nje posameznih po>vršinskih iln podzemeljskih oblik. 
Posebno težko je l~oč~ti spodmole od jam in vrtače s strmimi mbo;vi od kotli
čev (Sokol:ov, 1962; Maks1imovič, 1963). PiQISkusri, da bi uparabili za to modo
metr]čne posebnoisti votlin (meja med osvertljenim in neosvetijenim delom, str
mina nak.lona itd.) mso bi:li uspešni. Pa vendar je Ločevanje med površ:rnskimi 
in podzemeiljskimi oblri.ikami. po rn!arfometričnih podatkih zel.o, prepros,tJo. V me
rllnem zapisniku so podatki o razdalji med meriln1mi točkami (li), •O njihovih 
vertikalnih odnosih (± hi), širini (bi) in višini rova (k1) v vsaki točki. Po 
obdelavi gradiva topografskih meritev (načrta) dobimo splošni karakteristiki: 
glolbl!no VJotline (H) in njeno projiciran·o dlolžilno (L'). Tiste oblike reliefa, pri 
katerih je L' ~bo in L' ~ k 0 , pi"Iiištejemo k spodmo1u ali previsom, če pa je 
H < b 0 , so to vrtače (bo in ko sta širina in višina votlilne pri vhodu). Daljše in 
globlje oblike prištevamo k jamam, kotličem ali bre:?Jn1om (ris. I A). 

Pri izbO["U začetne točke meritev podzemeljskih votlin se pojavljajo neka
tere težave (Renault, 1972; Chabert, 1975; Oomitssiton, 1977). Pri kartografkanju 
vertikalnih votlin leži niče1na točka merilrnega ruV1a na vodoravni ploskvi, ki 
seka najnižji element reliefa, ki se ga da doseči bvez plezanja ali uporabe teh
ničnd'h pripomočkov (ris. IB). Prl karlografkanju vodoravnih V1otlin leži ničelna 
točka pod obo~om, na vertikalni ploskvi, ki seka dno ali obok v skrajni, člove
ku dostopni točki (ris. IC). 
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Ris. l. Računnnje marfometrilčruih kalra.kteri•stik ,!ill'wškiih votldm 
A. Deil~rtev 1k!r:ašk!ih oblik nn pOVIršiinske lilll podzemne 

1 - tloris, 2 -prerez L' Bi : L) Ko (spodmol), 2,3 - prerezA ~l'aških oblik: 
3 - H Bi (k:raškd jlaJJ.'9k) 
4 - H Bi (k!mšk!i kotJi1č) 

B. D&očnnj•e zruče1Jne melliilllle točke velltilkalmlih votllim (v rp~u) 
C. UoilJočal!lje za6e1Jne točke merilne hotrlZlOirtUailu'JJih votlLn (v (!)l'e:rezu) 

č. Nručeilo nepretrgaJruooUi prti. topog~rafs:lcih merd!tvah (nač.vtu) kr.aš!kih vot'ld.IIl. 
1- L=AB+BV+BG+G:D 
2-L=~+~+~+~+~+oo+~ 
3- L=AB+Bž+žz 

Fig. l. CcrlculartiOI!l of morphometrk chaJraoteris•tks of k.airst caves 
A. Divtilsii<m of k.airst forms illl•to surfaoe nnd u:nJdergmund Ollles 

77 

' plan, 2 - cross-seciJiJon L' < Bt : L' < Ko ~rodk sheilter) 3,4 - aooss-seohlOill of 
k!arrst f oms 
3 - H <Bi (k.airs1t d~•tch) 
4 - H > bi ~kaJrslt keittlle) 

B. Deterrmiiila:tiOIIl of imtia:l meaJsumng pdnt of venhloail caves (aross-sec,ti•on) 
C. DetenmirnartliiOill of illlliiti:aJ .mea•sumng pdLil11t of hcmirzontaJ caves (aross-section) 
č. Pr'Jnciple of COIIl•tinuirty in tapogmphic measuooments (plalll) of ka~rst caves. 

1- L=AB+BV+BG+GD 
2-L=~+~+~+~+~+oo+~ 
3 - L = AB + Bž + ŽZ 

Pr'i meritvah kraških vomn se moramo držati načela zvezno6ti, to je, da 
vlečemo polig~me povseh rovih in stranskih votli:nah (Comission, 1977). Pre
hodi slwzi podore se ne kartografi.mjo, pDi računih se upošteva dolžina in 
globina dvorane od vhoda do izhoda iz podora. 
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Gradivo topografskih meritev (načrtov) omogoča določiti vrsto morfome
tričnih kazalcev kraških V1ortlin, ki jih je možno razdeliti na nekaj skupin. 

Linearni kazalci 

bsr - poprečna širima rova (v metrih). Računa 8e po merilnem zapisniku 

l • tl • tl' k t b Lb; k' • vt 'l 't a 1 po or1su vo 1ne o sr = ---, Jer Je n s eVI 'o men ev. 
n 

hsr - povprečna višina rova (v metrih). Računa se po merilnem zapisniku 

l . d ,. 1· k h l: h; a 1 po po· ouznem prerezu vot 11ne ot sr = ---
n 

H - globina {viširna) vo>tline {v metrih). Določa se kot razlika med vhodno 
in najnižjo (-H) ali vhodno in najvi.šjo (+ H) toč~o votline .. 

G - amp1ituda votline (v metrih). Določa se kot razUrka med najvišj'o in 
najn~žjo točlm vothne (če leži najvišja točka višje od vhoda). 

L - razsežnost {v metrih). Določa se po narlsu votline ali po merilnem 
zapisniku, neodvisno od naklona. PredSitavlja vs,oto absolutnih dolžin vseh no
tranjih prehodov, votlin in brezen ter dolžine vmesnih poševnih ro'Vlov. V So
vjetski zvezi se še ni uporabljala (Iljuhin, Dubljanski, 1968), priporoča pa j,o 
::vrednavodna speleološka zveza (Comission, 1977) kot realno vebkosrt, ki ustreza 
poti, ki jo pod zemljo prehodi raziskovalec in jo pvetečejo podzemeljske vode. 

L' - projicirana dolžina (v metrih). Določa se po tlorisu kort vsota hori
zontiranih dolžin vseh rovov (1;'=1; oos a). Za vodoravne votline je L'=L, za 
poševne je L' < L, za navpične je L' = O. 

Razen naštetih linearnih karakte'l:'istik kraških votlin do>hočamo še tri zelo 
važne linearne karakteris<tike geološkega prostora, v katerem votline ležijo. 
Vsako kraško votlino lahko vrišemo v paralelepiped, pni katerem merijo stra
nice Hx (ustreza H ali G), Lx (razdalja med najbolj oddaljenima točkama vot
line po podolžni osi v tlorisu), Bx (razdalja med najbolj oddalj,enima tačkama 
na pravokotnici na podolžno os v tlorisu). Te količine se v ruski literaturi 
imenujejo Corbelovi paralelepipedi (Corbel, 1959). 

Ploščinski kazalci 

S - plošoina votline (v m 2). Določa se po t1orisu s koordinatno mre~o v 
različnih merilih ali po odnosu S = L' bsr· 

Sk - p1očina kraskega masiva, ki j<o zavzema votlina. Lah~o jo določimo 
po Holl'isu kot ploščino mnogokortnika, obdajajočega v,otlino (ris. 2). Venda,r je 
to zvezan z dodatnimi konstrukcijami in vnaša nedoločenost, saj je izbor 
oblii:ke tega mnogakotnika poljuben. Za izračun je bolje uporabiti že dobljene 
velrk'Osti Lk in Bk: 

Sk = Lk·Bk 
Veli!kost S bo nek1oiiko večja, vendar objektivna in dobro primerljiva za 

različne votline. Sk je vedno večja od S, razlika med njima je večja, čim bolj 
sestavljena je votlina. 

Prostorninski kazalci 

V - prostornina (v m3). Za vodmavne v01tli:ne se najbolj točno, doloea kot 
produkrt 

V= S hsrK, 
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Ris. 2 .. 
A. Določalnje plooč<ine masdrva, ki jo obsega j1ama Verteba v Podolju (81 din Sk) 

B. Določanje koefi<dienta ~raZ~sežnosti 
l. Kp = O, 2. Kp = 1, 3. Kv= 0,5 

C. Določanj'e koefcioieniba ve111JilkiaJnosti 
l. Kv= 1, 2. Kv< 1, 3. Kv> 1 

č. Doll0Č3.1!1je indeilffia 111aiZVoja (1) din koeficienta vijlUgavosti (2) 

Fig. 2. 
A. Determin.atlion of the mas:sif <liirea cov.ered by the cave Vel1teba <aJt Podo:J.je (Si amid 
S k) 

B. Determ'in:athlon of extenskm coe:fllicient 
1) Kp =O 2) Kp = 1 3) Kp = 0,5 

C. Detet11mination of ver1Jicail.ity ooef:flicien1t 
1) Kv= 1 2) Kv < 1 3) Kv > 1 

D. Determinati.Kll!1 ·of deve:Loipment index (1) and sinuosity coefilident (2) 
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kjer je S ploščina v.otline, hsr njena poprečna višina, K pa koeficient oblike 
prečnega preseka (0,5 za trikotnik, 0,78 za krog ali ehpso, 1,0 za pravokotnik, 
Iljuhin, Dublj.anski, 1968). Prostornina vertikalnih votlin se bolj točno računa 
po splošnem Simpsonovem obrazcu: 

H 
V =-(SJ + S2 + S3), 

G 
1~jer je H globina votline, S1, S2 in S3 pa ploščine najnižjega, srednjega in naj
višjega preseka. 

Q - Corbelov lmefiaient prevotljenosti (Oorbel, 1959). Določa prostornino 
bloka, v katerem leži V1otlina. 

Q = Lk·Bk·Hk 

Corbel je predlagal, da bi to kolibno podajali v hektometrih (pri velikos1ti 
Lk = 1815 račrmamo z velikostj1o 18,15 itd.). T·renutno je običajnejša druga for
mula, kjer so Lk, Bk in Hk podani v metrih (Gonzales, Valdes, Ramos, 1974): 

Q 
Lk·Bk·Hk 

106 

Brezdimenzionalni kazalci 

Pri mocfometrični analizi lahko koristno uporabimo še precej brezdi:men
zionalnih kazalcev: 

Kp = __!!___ koeficient vertikalne razvitosti*. Ta se spreminja od O (pri 
L 

vodoravn!ili V1ortili.nah) do 1 (pri navpičnih Vlotlinah). Ce je H >L', 

je ~ > 0,714; če je H < L', je ~ < 0,714. Na tej osnovi lahko opredelju

jemo horizontalno-vertikaJne in vertikalno-horizontalne votline p':> koiličinskih 

{ris. 2 B) in ne po kakorv'Jstnih scvrojstvih (Čikišev, 1973). 

K !: h; k~~"'· · t t'k ' ti* Z t ""''- . K 1 v = --- u=l,Clen ver 1 a:.nos . a enos avne vow.illue Je v = , za 
H 

stopnjaste sisteme je Kv< 1, za valovi te prostorske splete in sifonske kanale 
je K> 1 (ris. 2 B). Najpr·ej jih lahko uredimo po tej lastnosti, za nadaljnjo 
moiTfometriČil!o anali7lo pa je treba uporabiti posebne vrednosti. Kv za posa
mezne veje votliirrle, kjer je Kv vedno manjše od 1 (I.Jobanov, Golubev, 1978). 

Kn - koeficient Vlijugavosti. Ta koeficient je mogoče smilselno računati le 
za votli>ne, ki so po svoji zgradbi podobne večnemu sistemu. Leta 1950 ga je 

predlagal Pinchemel** in ga imenoval indeks razvoja(Ict =~) (Renault, 1972), 
Lk 

* Predlagali avtorji. 
** Opomba uredništva: Uvajanje koeficienta vijugavosti podajajo avtorji izključ

no po francOISklih virih, ild so en()!S!!;ransik:i. V nad<rl:in.iem skušamo doda·ti nelka.i po
jasnil, ki se tičejo predvsem nas samih. 

P1inchem€11 (11950) (cit: Ph. R€1IJJauillt, 1972: La morphl()meurti.•e speloo[l()gique. Spelunc:a, 
12, SJtr. 55) je uvedel ta koeficient kot merilo vijugavosti pov.ršinskih voda. Kot prvo 
uporabo v jamah oz. kraških tokQvih navaja (Ph. Renault, o. c.) v okviru 'lastmih 
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(I"ls. 2 G). Indeks razvoja s·e je izkazal kot zelo zanes!ljiv kazalec vijugavosti 
kraških vo.donosnilwv. Srednja w-ednost Ict za 181 jam v Franciji je npr. 1,35 
(Renault, 1972) za 193 jam na Kn1mu pa 1,33 (Dubljanski, 1977). Analiza tega 
vprašanja je pokazala, da je treba upoštevati pri izračunu vijugavosti vodo
nosnega sistema ne le v tlorisu, ampak tudi po navpičnici. Zato je treba v 
račurnih upoš·tevati k~ličino L, ne pa L'. Razen tega ima kraški vodornosnik v 
gorskem mamvu pogooto .ob1ilw pi"astm~ske spirale, njene posamezne veje pa 
lah!ko segaj·o ena pod drugo. V tem primeru je treba namesto Lk upoštevati Ln, 
enwko vsoti najkrajših razdalj med Jmnci v razme smeri segajočih vej spi.trale 
(ris. 2 G, I.,. = A + B). 

L 
Koeficient vijugavosti Kn = L" , izračunan za kraške votline nekega ma-

siva ali predela, opredeljuje realno velikoot poti, ki jo v tem predelu tečejo 
podzemne vode. Ta kioeficirent je treba upoštevati pri rezultatih poskusov z 
barvanjem za droiLočanje resnične poti, ki jo naredi barvilo, in s tem tudi hirtro
sti premikanja vode. 

s 
K. = -- - ·kioefioient ploščinske zakmseiosti. Ta kaže stopnj·o prizadertrnti s k 

nekega masiva s krasom v tlorisu. 

v 
Kv= Q 

106
- koeficient prostomillnske zakraselosti ·kaže na zakraseloJS•t ne-

kega masi:va v prooilorrnini. Oba kazalca dajeta pri uporabi S in Q.l06 nekoliko 
nižje, vendar s primetrljivimi metodami dobljene vred;1cGtri. 

raziskovanj v Grotte d'Orchaise (1959) in Gouiffre de Padi·rac (11963). Sele pozneje 
sta P. Petrequin dn J. P. Vam;on ,(1971: Evaluation de cO:omtion. Spel unca, 6, 1, 
31-3.3) podala definicijo, navedeno zgoraj. 

A. Serk o (11946: !Barry anje ponikalinic v SlovenJji. Geografski vestmik, 13, 1-4, 
str. 135) navaja podrobne vrednosti, kollkokratt je »pri znanih vodndh jamah ... dol
žina večja od razdalje med znanima koncerna jame«, za pomembnejše jamske splete 
v sistemu Ljublj=:ice. Vendar pa tega faktoTja Serko ne opredeli ekspLicitno. Iz be
sedila bi lahko celo sklepali, da mu gre za pQpolnoma običajno stvar, ki je ni potrebno 
posebej pojasnjev•atti. F. Jenko (1959: Hidrogeologija in vodno !?)OIS:poldarstvo krasa. 
Ljubljana, str. 50) piše: »Za ponazorevanje stvarnih okolnosti pa je najibo~je re l'az
da:tje« (se. >>preme ,razdalje«, po smislu prejšnjega stavka. Op. UT.) "množiti z 1,5 k1ot 
nekakšnim speleo'loško na splošno ugotovljenim povprečkom vijugavostJ. podzemnih 
pretdkov«. Ta;ko rpodaja popolno vsebiinsiko deHnicijo, če;l'rav o:xedeJi predmet defini
cije 1e kot faktor in ne koeficient. 

Prva fmncoska uporaba tega principa oz. koeficienta iz :leta 1!959 je bila obJav
ljena šele leta 197'.2 (Ph. Renault, o. c.). Druga, ki je bil.a objavljena še v letu upo
rabe (Ph. Renauat, 1963: ... le reseau ka,rstique de la riviere souterraine de Padirac. 
Ann. Speleo. 18, 4, pp. 361-376) je difinicijsko enako ohlapna kot šerkova (o. c.), pač 
pa vsebinsko revnejša. Zato lahko zaključimo, da imamo Slovenci pri uvajanju 
principa zvitosti prednost vsaj pred Francozi. 

Zadnja omeji1tev je potrebna zato, ker je speleološka i::iteratura drugih jugoslo
vanskih narodov, oziroma ostala svetovna liteTatura polma navedkov o istem koefi
cientu, ki pa oč.itno ne izhajajo iz istega vira. Zato je verjetno, da je prva definicija 
dosti ~tamej,ša, kot il:ah'kJo ugotovimo sedaj. Se bolj pra se zdi· moŽ!ljo, da j.e osnovna za
misel tako prepmsta in naravna, da je prej dosegla široko uporabo, kot se je nekomu 
zazdelo potrebno, da jo zapiše v obliki definidje. 

6- Naše jame Naše jame, 21, 1980 
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Posebni kazalci 

Leta 1969 je G. A. MaksimOJVič uvedel pojem specifične prostornine (pro
stornine votline v m 3 na 1m dolžine). To je pravzaprav v ladjedelništvu dobro 
znan sredinski presek votline. Analiza (Dubljanski, 1977 in drugi) je pokazala 
veliko infarmativnost tega kazalca. V skladu z navedenimi podatki je bolj 
smotrno računati specifično prostomino na enoto mzsežnosti in ne dolžino. 

Za labirintne jame je zelo perspektivna uporaba osnov topologije. Infor
mativen kazalec je lahkto ktoeficient povezanosti, to je odnos med številom pre
sekov rovov (n) in ploščino VIOt:llirne (S) ali pa pnostornino Corbelovega paralele
pi peda (Sk). 

Razen omenjenih morfometrličrnih kazalcev se da upmabiti še vrsta drugih. 

T·o so lahko parmetri Oorbelovega paralelepipeda ( Hk , Hn , B" ), koeficienti 
Lk Bn Lk 

zakraselosti, izr,ačunani kot projekcije ploščine podolžnega in prečnega preseka 
jame na stranske ploskve Oorbelovega paralelepipeda, iid. Analiza m:Jll'fome
tričnih podatkov najv·ečjrih kraškilh votlin Sovjetske zveze, ki so jo opravili 
avtorji, kaže, da na sedanji ravni ka:rtografiranja kraških v.otlin njihova upo
raba ne daje bistveno novih ~nformacij. 

Zaključek 

Naš teti modometrični kazalci kraških votlin služijo različnim namenom: 
l. za primerjanje različnih kraških votlin in za njihovo razvrščanje glede 

na razsežnost, glabino, ploščirno, specifilično prostornino (MaksimoV'ič, 1969; Du
bljanski, 1977) in Carbelov koeficient (Gonzales, Valdes, Ramos, 1974); 

2. za oceno hidnog.eo1oških in inženirsko geoloških pogojev kraških masi
v·ov (Maksimovič, 1963; Renault, 1972); 

3. za ugotavljanj·e razlik v zak,raselos;ti različnih kraških predelov (za to 
se uporabljajo poprečrni kazalci) in analiza njih•we razporejenosti, zlasti kriterij 
A. N. Kolmogonova in N. V. Smirrnova, Dubljanski, 1977); 

4. za natančno doil1očitev ktraškrl.h votlin glede na njihovo pripadnost gene
tični skupirni in za anahzo pogojev njihovega nastanka (Dubljanski, 1977; Lo
banov, Golubev, 1973). Zadnja smer se zdi avtorjem najbolj perspektivna. Kot 
ka~ejo nelmteri primeri v tem prispevku, bo uporaba modometričnih metod 
omogoči!la pridobrrtev oibjektivnih kriterijev za ločevanje kraških jam po izvoru 
in morfo1ogi,ji. 

Naše jame, 21, 1980 
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MORFOMETRICNE ZNACILNOSTI 20 VECJIH KRASKIH JAM (A) IN BREZEN (B) 

m Cll.<:: fi$ K.rašlkii cd~ S::·--" H L 
Ime -~s g~ ;~'8 S'" Kb Ks Kv Vii 

maJS!i~ :as ~ '~ 6~~ ;g.rl L Lk s:; o~ 

a~ 
H ...p_er:l 

P<:>S P..:>S 

A. Opt,imističeskaja Podolski 1~6,0 20 194,0 435,0 - - - 0,05 0,0053 82,1 

Ozernaja Pndolski 104,0 20 310,0 640,0 - - - 0,19 0,0200 32,1 z 
Zoluška P')dolsk;i 40,0 30 120,0 420,0 0,09 0,0101 41,2 

(1) 

- - - " ~ 
Kd:stalnaja Podolsk;i 22,0 10 38,0 110,0 - - - 0,08 0,0239 4,5 (1) 

:J, 

Mlin ki Podolski 15,0 10 30,0 45,0 - - - 0,23 0,0346 1,3 'O 

'"' o 
Rdeča Doibimvukovski J 3,1 +135 50,0 190,0 0,01 2,8 -- 0,02 0,0006 314,0 o' 

'" VoDonoovskaja Ah ci 11,9 300 33,0 128,0 0,03 - - 0,02 0,0003 420,8 2 
Orešnaja Badnežejs!ki 11,0 190 48,0 150,0 0,02 - 0,14 0,0023 66,5 8 - o 

'"' 
Sumgan Kutuik Kutukški 8,2 130 30,0 200,0 0,02 - - 0,12 0,0063 31,7 

H, 
o 
8 

Ve•rt1eba Podo3:skli 7,8 10 23,0 47,0 - - - 0,25 0,0522 0,9 
(1) 

a ". 
B. IGevska Kirk-Ta~ 1,8 950 2,7 36,0 0,52 2,5 0,79 0,08 0,0011 32,3 " '"' Il' 

"'' Snežna Bzibsiki 2,3 720 11,0 150,0 0,31 3,4 0,66 0,12 0,0023 62,9 P. ::r 
Parrjaš,aja ptica Fis tinski 1,0 517 0,8 16,0 0,52 3,2 0,78 0,06 0,0002 6,3 < 

Soldatskaja Ka•rabij:ski 2,1 500 4,3 16,3 0,42 2,7 0,94 0,04 0,0003 55,3 
g 
s 

Naza:rovskaja- Alekški 
Osennjaja Alekški 5,6 500 5,7 26,8 0,09 3,4 1,65 0,02 0,0002 116,8 

Izgubljenih Alekški 0,9 470 2,1 9,5 0,51 2,5 0,51 0,07 0,0006 15,0 

Oktoberska Alekški 0,7 450 1,5 4,2 0,69 2,1 0,40 0,14 0,0009 4,9 

Neždanaja Ah ci 0,9 420 1,6 14,0 0,45 2,2 0,72 0,07 0,0015 9,6 

Ahtia,rskaja Arabika 0,8 410 1,6 40,2 0,52 2,4 0,70 0,10 0,0055 7,3 

Kaskadnaja Ai-Pe1trinski 1,0 400 3,5 48,0 0,41 2,4 1,00 0,13 0,0045 10,6 roo 
w 
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Summary 

The enUJIDeralleid mal"phomelmic Jindexes of ·.tJle •k!airst caves CaJil be used for the 
followdl!lig pumpos:es: 

1) for 1tihe oompa111~son of driffer€1Ilt kaJrst caJVes and the!W classifiCialtli·OIIJ. as to 
e:JCtensian; de;ptih, ~a~rea, S!Pecilfiic vdLume (M8ik:!sicmov!W, 11969; Dub1jlalnrskli, 1977). Corbel 
coef:fficienrt (G-IcmzaJez, Valdes Ramos, 1974); 2) for the evalutlion oil' hydrogeolo~c nnd 
en~gti!r1eerin,g-goollogic OO!llldiJtions of klaJrst maJSslifs (MaksimoV'ič, 1<9'63; R€1Ilau1t, 11972); 
3) for tJle estJaifilnshmEIDJt of dii.ffurences iiln rtJle kansbiticaJUiOIIl of vooous karst 1region~ 
(for lthis pUJrpose the .av.erage mdexes aJild nn<clysis of 1their cl.assi:trucaltlion, especi.aJily 
the oriteu:lium of A. N. KoiLIDQgooDiV ood N. V. Smilrinov, DubljaJil~kli, 197 ) ; 4) for 
an exact determi.!llaJtlion of kamst Cla!Ves as to aanong which geneticall group they be
long amd for the nn.a'lysis of COIIl<ditlion:s of therur or:igitn (Dublj•aln:S1ki., 11977; LobaJn:OiV, 
Gdl.ubev, 19'713). The au.thors fiilnd ttJhe J<Jis:t tendency the moSJt prospootlive one. As itt J•s 
illuS11JraJted by various exaiDjpiles iiln this arbide the use of morph01II1etr:icail methods 
will[ €1IlaJble the acqwisttlilQn of obj1ecbive crlteria for the sepaJraitlion of kJ[;Jrs~ c.aves a:s 
to th€!i[" ortigi!ll nnd II1JOII1Phology. 
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PROSLAVA 90-LETNICE SLOVENSKEGA JAMARSTVA 

P11oolava, ki s.o ji bile sicer namenjene akcije vse leto, se je pričela s po
govorom o prispevku Slovencev k speleologiji in poznavanju krasa. Pogovor 
je bil v soboto, 19. 5. 1979 v Veliki sejni sobi na magistratu v Ljubljani. 

~ KOVUfO~~ASTIKA L02 
INDUSTRIJA KOVINSKIH IN PLASTICNIH IZDELKOV 

POITA: 61388 STARI TRG PRI Lotu - TELEFON: 797-010 - žELEZNISKA POSTAJA RAKEK - TELEGRAM: KOVINoPLASTIKA LOt - mEX: 31·588 VU LOZ 

r 

L 

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Filozofska fakulteta 

6looo L J U B L J A N A 

Aškerčeva 12 

VAS ZNAK, LOl, 9. 5.1979 

PREDMET' 0 d g O V O r 

Sporočamo vam, da delavci Kovinoplastike Lož s ponosom 

sprejemamo pokroviteljstvo praznovanja 90- letnice·vaše 

organizacije. Obenem smo veseli, da ste si za kraj prazno

vanja izbrali biser podzemskega sveta na Notranjskem, našo 

prelepo Križno jamo. 

Ob visokem jubileju vam delavci Kovinoplastike Lož 

iskreno čestitamo in vam obenem želimo še veliko uspehov 

pri odkrivanju in raziskovanju podzemeljskega sveta. 

ISKRENE ČESTITKE 

\ . ." j 

G l~1~d~ re~t~=--, 
TISL~~ 
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Vodilne referate so imeli: 
- mgr. Andrej Kranj c : O prispevku Slovencev h geomorfogiji; 
-dr. Peter Habič in mgr. Dušan No va k : O prispevku Slovencev k 

hidrologiji in hidrogeologiji; 
dr. Jože .Bole : O prispevku Slovencev k speleologiji; 
dr. France Habe je podal zgodovino slovenske jamarske organi-

zacije; 
dr. F r a n ce L e b en : O prispevku Slovencev k prazgodovini in ar

heologiji na krasu. 
V razpravi 'se je oglasril še F. šušteršič s temo »Jamarstvo ali speleo1o

gija«, kar je spodbudilo živahno debato. 
Naslednjega dne, 20. 5. 1979, je bila pod pokmviteljstvom Kovinoplastike 

Lož v Starem trgu pri Ložu s1ovesna seja upravnega odbora Jamarske zveze 
Slovenije, na kateri je predsednik dr. B. Sket podal pregled slovenskega ja
marstva danes. Med drugim je upravni odbor sprejel predlog, naj naslednji 
občni zbor razglasi za prva častna člana JZS Pa v 1 a Kunaver ja in 
Franceta Habe ta. Popoldne je bila pred Križno jamo osrednja pro
slava, ki so jo dobro pripravili mladinci iz Loške doline. 

V sLavnostnem 1progvamu so očrrtali pomen in prehojeno pot slovenske 
jamarske organizacije v 90 letih predsednik JZS dr. Bo r is S k e t , članica 

Izvršnega sveta SR Slovenije Majda Po 1 j an še k i:n podpredsednik Spe
leološke zveze Jugoslavije dr. France Ha b e. 

O SLOVENSKEM JAMARSTVU DANES 

Razširjenost organizacije 

Slovenski jamarji so danes združeni v približno 25 jamarskih organizaci
jah - društvih, klubih, sekcijah. Ustanavljajo se še nove, vendar moramo žal 
ugotoviti, da posamezne skupine tudi odmirajo. Tako pokriva mreža jamar
skih organizacij danes vso Slovenijo, ne le področje strnjenega krasa, temveč 
tudi manjše krpe osamelega krasa na štajerskem, Gorenjskem in celo na slo
venskem Koroškem. 

Število članov v teh organizacijah je sicer sorazmerno majhno. Izvršni 
odbor ne razpolaga s točnimi podatki, a kaže, da je vseh organiziranih jamar
jev nekaj manj kot tisoč. Seveda gre celo pri tem številu le deloma za člane, 

ki se aktivno ukvarjajo s hojo po jamah. Vendar pa moramo upoštevati, da 
je jamarstvo izrazito »nekomfortna« dejavnost in da je zato fluktuacija oz. 
izmenjava članstva izredno močna. Dejansko gre skozi jamarske organizacije 
kar veliko število ljudi. S tem je torej precejšnje število našega prebivalstva, 
zlasti mladine, deležno vsaj kančka tistega, kar jim lahko jamarstvo da. 

Družba in mi 

Ko go\11orimo o jamarstvu, o njegovem uveljavljanju v slovenskem pro
storu, v slovenski družbi, moramo najprej razčistiti vprašanje, kaj družbi naše 
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organizacije dejansko dajejo. In še pred tem - kaj jamarstvo sploh je. 
Menim, da danes jamarstva ne bi smeli več zamenjavati z jamoslovjem oz. 
speleologijo. Jamarstvo pač ni znanost. Je udejstvovanje v jamah ali ob njih 
in vključuje preproste »rekreativce«, vrhunske športnike, tudi amaterske tu
ristične delavce 1n amaterske jamoslovce. Gre skratka za preplet dejavnosti, 
ki jim je skupno le to, da so v tesni zvezi s podzemeljskimi jamami. Vendar 
pa klasična dejavnost je in ostane - prodiranje v kraško podzemlje, s tem 
pa tudi raziskovanje kraškega podzemlja, raziskovanje kraških jam. 

Uspehi jamarstva v najožjem, klasičnem pomenu so mnogostransko kori
stni tako za posameznika kot za družbo. Izgled našega kraškega podzemlja 
bi za vedno ostal uganka ali pa bi si ga le megleno predstavljali, če ne bi 
bilo jamarjev. Maloštevilne delovne organizacije, ki se iz tega ali onega raz
loga strokovno ukvarjajo s krasom, ne bi bile nikoli zmožne raziskati tako 
obsežnega in težavmega ,območja, k.ot so ga lah~o števiJne in vedno močnejše 
generacije jamarjev - amaterjev. Ni torej čudno, da je levji delež podatkov 
v katastrih jam ali speleoloških kartah SLovenije dejansko plod dela jamar
skih organizacij. Poznavanje prevotljenosti podzemlja in podzemeljskih vod
nih tokov pa je osnovni pogoj za vsa dela na krasu, ki imajo kakor koli 
opraviti z vodo, pa naj gre za odvajanje odpadne vode, gradnjo elektrarniških 
jezov ali zajetij za pitno vodo. Noben projektant na krasu torej ne bi smel 
iti mimo živega ali minulega dela jamarjev, če ne želi povzročiti katastrofe 
kakršne koli vrste. Žal pa se to še vse premalo upošteva. 

O pomenu speleologije k!ot vede velikega teoretičnega in praktičnega po
mena na tem mestu ne bi govorili, saj ji je ustanavljanje številnih inštitutov 
po vsem svetu že postavilo prepričljiv spomenik. Trenutno nas bolj zanima 
dejstvo, da so menda skoraj vsi slovenski poklicni speleo1ogi začeli svoje 
>>kariere<< kot jamarji v naših jamarskih organizacijah. 

Poseben pomen pa moramo danes pripisati samemu jamarskemu udejst
vovanju. Verjetno je malo dejavnosti, ob katerih bi se človek razvijal tako 
mnogostransko kot prav ob jamarstvu. V razvitejši obliki zahteva namreč 
obvladovanje razli:čnih tehnik (za primer naj omenim le navidezno nasprotne: 
alpinistično, potapljaš~o in fotografsko), obenem pa veliko psihofizično priprav
ljenost. Verjetno torej ni iz trte zvita trditev, da je prav jamarstvo tista de
javnost, ki lahko človeka najbolje pripravi za življenje in delo v razlričnih 
izjemnih okoliščinah, kot so naravne katastrofe ali vojne. Med seboj smo 
že večkrat ugotavljali, da razne civilne in vojaške službe, ki naj bi ob takšnih 
priložnostih reševale položaj, uporabljajo zastarelo tehruiiko. Jamarske tehnike 
namreč še zdaleč niso uporabne le v podzemlju, temveč tudi zunaj. 

Mnenja sem, da naša družba še vedno ni uspela vključiti jamarje tja, 
kjer bi bili koristni. že dolga leta trajajo poskusi povezovanja z JLA in 
predstavniki SLO v ·obliki sestankov in pnikaza naših zmogljivosti, pa šele 
v zadnjem času kaže, da bo do takšnih povezav resnično prišlo. Eden izmed 
konkretnejših uspehov v tej smeri je vkTjučevanje miličnikov-kadetov v ja
marsko organizacijo. 

K sreči nas jamarje od časa do časa poiščejo delovne organizacije, ki ra
bijo našo pomoč pri pripravi različnih projektov na kraških območjih. V 
zadnjem času je bila tako še posebno zaposlena naša sorazmerno šibka po
tapljaška skupina. Nasprotno pa Raziskovalna skupnost Slovenije ni pokazala 
prav nobenega razumevanja za dolgoročnejše financiranje naše raziskovalne 

Naše jame, 21, 1980 



88 Poročila 

dejavnosti, češ da je to domena Inštituta za raziskovanje krasa SAZU. Vse
kakor gre za birokratsko odločitev, če ji že ne botruje kar cehovska miselnost, 
a smo bili zaenkrat proti njej brez moči. K sreči smo končno uspeli z imeno
vanim inštitutom skleniti dogovor, po katerem bo ta dajal nekaj denarja tudi 
za delovanje našega jamskega katastra. Trajna in zanesljiva rešitev pa to se
veda ni, saj politika Jamarske zveze ne more in ne sme biti odvisna zgolj 
od interesov inštituta, čeprav vidim v sodelovanju z njim edino možno pot k 
resničnemu napredku slovenske speleologije in jamarstva. 

Prešel sem torej že k vprašanju, kaj družba daje nam. Na kratko pove
dano, k vprašanju moralne in predvsem denarne podpore. Ker se dandanašnji 
žal skoraj vse vrednote ocenjujejo le še z denarjem, lahko tudi moralno pod
poro družbe ocenjujemo po njeni finančni pomoči. Posamezna društva in klubi 
rešujejo svoje finančne probleme bolj ali manj uspešno v okviru občin, od
visno od mesta, ki so si ga uspeli izboriti. To pa je seveda spet odvisno tako 
od dejavnosti same organizacije, kot tudi od dojemljivosti družbenopolitičnih 
dejavni~ov v posameznih občinah. Tudi Zveza potrebuje precej finančnih sred
stev, da lahko uspešno koordinira in družbi koristno usmerja delovanje svojih 
članic. Edino resno pomoč nam glede tega nudi Zveza organizacij za tehnično 
kulturo, katere članica je JZS že dolgo. Pred nekaj leti smo se uspeli vklju
čiti v Zve:zJo telesnokulturnih organizacij, kjer pa zaradi različnih, večkrat 

prav formalističnih razlogov še nismo prišli do prave veljave. Temu primerna 
je tudi komaj kaj več kot simbolična finančna pomoč. Upamo, da se bo stanje 
sčasoma popravilo, saj se postopoma le prilagajamo delovni shemi drugih te
lesnokulturnih organizacij, med katere nedvomno tudi spadamo. 

Z veseljem pa opažamo vedno večje zanimanje javnih občil za naše delo, 
ki je nedvomno v veliki meri tudi posledica nekaterih spektakularnih uspehov 
jamarjev v zadnjih letih. Morda je to eno izmed sredstev, ki bo z boljšim 
obveščanjem javnosti pomagalo tudi pri uveljavljanju jamarstva v družbi. 

Tujina in mi 

Ker ne razpravljam o zgodovini, temveč o sedanjosti in prihodnosti, tudi 
ne bom govoril o tistem ugledu, ki si ga je slovensko jamarstvo pridobilo v 
tujini zaradi svoje bogate naravne dediščine - klasičnega krasa - in jamarske 
tradicije. Zaradi tega še vedno traja zanimanje tujih jamarskih skupin za 
naš kras, kakor tudi zanimanje tujih jamoslovcev za naše dosežke na po
dmčju jamarsttva in jamoslovje.. Nedvomno pa pomeni močan prispevek uve
ljavitvi naših jamarjev v polpreteklem času mednarodnri speleološki kongres 
v Ljubljani leta 1965, katerega organizacijo tujci še danes ocenjujejo kot iz
redno uspelo. 

Zelo žalosten pa je položaj s prodorom naših jamarjev na tuja kraška 
podvočja. V svetu danes ni države, ki še ni organizirala večje odprave na tuj 
kras, večinoma na še deviška podvočja tmpskega krasa. T1o vdja tako za 
>>zahodne« kot za >>vzhodne« dežele. In prav v tej smeri capljamo Jugoslo
vani, seveda s Slovenci na čelu, d;;tleč zadaj. Sodelovali smo sicer na nekaterih 
jamarskih taborih in speleoloških lwngresih po Evropi, a zaradi pomanjkanja 
denarja med nami skoraj ni bilo amaterskih jamarjev. Bilo je nekaj obiskov na
ših jamarjev na neevropski kras, a šele v preteklem letu je zelo aktivni 
klub iz Prebolda uspel organi2li'rati pravo jamarsko >>odpravo«. Uspehi te 
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odprave so zadovoljivi, čeprav zaradi nekaterih objektivnih in nekaterih sub
jektivnih težav spet ne tako veliki, kot bi si želeli. Vendar pa je vsak začetek 
težak, upamo lahko, da pomeni odprava v Ekvador le začetek naših obiskov 
tujih kraških ozemelj. 

Večji uspehi zadnjih let 

Največji uspeh, s katerim se lahko postavijo naše jamarske organizacije, 
predstavlja dokaj urejen, čeprav spet zaradi neurejenega financiranja ne po
vsem ažuriran kataster jam SR Slovenije. Lahko trd:imo, da je urejanje te 
zbirke podatkov na res zavidljivem nivoju, čeprav so naše želje še večje. Ta 
kataster vsebuje danes vsaj osnovne podatke za okoli 4600 jam, približno 
tretjina teh pa je dokumentirana z načrti. Pri tolikšnem številu jam danes 
skoraj ne moremo pričakovati, da bomo naleteli še na kakšna posebna pre
senečenja glede izrednih dolžin pri vodoravnih jamskih rovih. Zato so toliko 
pomembnejša pričakovana odkritja v Kačji jami, katere dolžino smo s prvot
nega kilometra >>podaljšali« že na dobrih osem. V Breznu pri gamsovi glavici 
smo po večletnih prizadevanjih dosegli globino 760 m. Upamo, da jo bomo 
v letošnjem jubilejnem letu z dobro organizirano odpravo še daleč presegli. V 
izvirih Ljubljanice pa smo pri tričetrturnem potopu dosegli oddaljenost pri
bližno 270m od vhoda, kar je v naših kalnih jamskih vodah kar lep uspeh. 
Skozi sifon tamkaj žal še vedno nismo prišli. 

Organizacijski problemi 

Ena glavnih značilnosti naše organizacije v zadnjih desetletjih je ne
dv·omno vedno večja masovnost pri jamarski dejavnosti. Pojav, ki ga moramo 
nedvomno z vsemi silami podpreti, čeprav prinaša s seboj tudi nekaj težav. 
V naših organli:zacijah želimo zbrati zares vse občane, ki se z jamarstvom 
ukvarjajo. Ce drugega ne, bomo s tem dosegli večjo varnost pri obislmvanju 
jam. Ne smemo pozabiti, da se je v zadnjem času v jamah ponesrečilo skoraj 
prav toliko neorganiziranih jamarjev kot organiziranih, čeprav je slednjih 
neprimerno več in prebije vsak od njih v jamah velliko več časa. S primerno 
vzgojo, ki žal še ni dosegla zavidljive ravni, bomo tako tudi lažje ohranjali 
čistost občutljivega podzemeljskega okolja. 

V naših jamarskih organizacijah se že kar uspešno uveljavljajo nove 
plezalne tehnike. Kljub prizadevanjem tehnične komisije, ki je že izdelala she
mo jamarskega šolanja, poteka tovrstno izobraževanje še precej stihijsko, ne
urejeno; klubi prosijo organe Zveze za pomoč pri reševanju problemov, ki 
jim pa ti brez tehničnega in uradniškega aparata niso kos. Pozivi in izdelki 
komisij pa ostajajo neupoštevani. Kljub temu upamo, da se bo sistem ja
marskega šolanja v kratkem času le uveljavil, kar bo še povečalo uspešnost in 
varnost jamarskih akcij ter številnih članov. 

S povečanjem števila članov pa se, kot že rečeno, pojavljajo tudi težave. 
Organizacija, ki je bila pred desetletji monolitna in kjer je prihajalo kvečje
mu do trenj zaradi rivalstva med posamezniki, se je razrasla v konglomerat 
skupin, v katerih so se uveljavdile dokaj različne težnje. Tako so nekateri 
klubi močno zanemarili klasično jamarsko dejavnost - raziskovanje jam - in 
se usmerili h golemu športu ali celo turizmu. Osebno sem mnenja, da takšno 
stanje vendar ni tako kritično, kot se nam občasno zdi. Prej ali slej bodo 
v takšnih klubih ponovno prevladali bolj klasični nagibi, urejena jama ali 
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manjši jamarski dom pa vendar lahko ostane kot nekaj, kar generacije po
vezuje. 

Zavedam se, da sem ob oceni današnjega stanja slovenskega jamarstva 
pozabil na marsikaj, verjetno celo na kaj bistvenega. Jamarstvo je - kot že 
omenjeno - tako mnogostranska dejavnost, da je tudi paleta problemov, ki 
se ob njem odpirajo, kar se da pestra. Pričakujem torej od udeležencev zbora, 
da me bodo dopolnili, hkrati pa se zahvaljujem za požrtvovalno sodelovanje. 

Boris Sket 

RAZŠIRJENOST JAMARSKIH SKUPIN V SLOVENIJI* 

Od prve podru~nice Društva za razisk1ovam.je jam Slovenije in selkcij pri 
planinskih društvih do organizacije JZS je število članov precej naraslo. JZS 
pokriva danes Že ves kras v Sloveniji, tako na Primorskem, Dolenjskem, No
tranjskem in v Beli krajini ter osamljeni kras osrednje in vzhodne Slovenije. 
Sedaj deluje v Sloveniji 26 društev ali klubov in 5 jamarskih sekcij pri pla
ninskih društvih. Od teh sta dve sekciji v zamejstvu. Na priloženi karti Slo
venije so označeni kraji, kjer delujejo ali pa so nekaj časa delovale jamarske 
-enote. 

Dušan Novak 

SLOVENSKI JAMARJI NA RAZISKOVANJIH V TUJINI 

Žal je bil odziv jamarskih društev na željo uredništva, da sporoče osnov
ne podatJke o svojih razislmvalnih akcijah v tujini, ničen. Morali smo povze
mati zgolj iz objavljenih poročil v Naših jamah, Proteusu ali Planinskem vest
niku, kot je prikazano na koncu tega kratkega pregleda. 

SLovenski jamarji so se v povojnem času udeleževali le redkih razisko
valnih akcij v tujini in na tujem krasu, bolj številne so bile udeležbe na raz
ličnih strokovnih sestankih, simpozijih, kongresih ter ekskurzijah manifesta
tivnega ali družabnega značaja, česar pa pri tem pregledu nismo upošteval~. 

Med prvimi bi lahko omenili raziskovalno akcijo Štajerskega jamarskega 
društva iz Gradca leta 1951 v Totesgebirge. Udeležila sta se je F. Bar in D. 
Novak ter v nekaj dneh obiskala nekaj jam v visokogorskem svetu in si og
ledala tudi avstrijske turistične jame. 

Šele nekaj let kasneje so bili povabljeni od enega dunajskih jamarskih 
društev člani JS PD Ždezničarr, da leta 1959 sodelujej'o pri mziskavah pri 
Tonionu. Enotedenskega raziskovanja Vražjega kotla sta se udeležila M. Hri
bovšek ±n D. Novak. 

Leta 1958 sta člana DZRJS P. Habič in M. Marusik sodelovala pri razisko
vanju jame Zi:mna na Poljskem. 

Gouffre Berger so leta 1967 obiskali člani DZRJL, P. Krivic, Juvan in Suwa. 
člani jamarske sekcije PDž so se leta 1970 odpravili v AtiJJas, kjer so v 

-območju Tikdje obiskali nekaj jam in si ogledali kras visokogorja v tem 
območju. Skupina je štela 8 oseb. 

* Gl. pregledna zem:ljeVIid na str. ,91! 
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Leta 1973 so se člani DZRJL udeležili ;:·aziskovalnega tabora v Bolgariji 
in sodelovali pri izmeri Prikazne, Krvave Loke in jame Bilernik. 

Leta 1976 je bil F. Habe povabljen k sode1ovanju na jamarskem ta
boru v zahodnem Kavkazu in prepričali smo se, da je sodeloval tudi pri raz
isl.;:avah. 

O odpravi JK Rakek v Atlas nimamo obsežnejših podatkov. Tja so se 
odpravili leta 1977 in obiskali nekaj jam v Maroku. 

Istega leta ]e obiskal kitajski kras dr. B. Sket in se zanimal predvsem 
za podzemeljsko živalstvo. 

Leta 1978 pa smo doživeli »prvo pravo<< jamarsko odpravo, ki jo je orga
niziral JK >>Črni galeb« v Ekvador in na otočje Galapagos. O tem je že izšla 
posebna publikacija. Dušan Novak 

Viri 

... Orn!L gail.ebi pišejo, 5, 5, 1197r8 
HABE, F., 197'7: Sovjetskw speleOilogi'ja j.e na dobr<i poti, Naše jame, 1r8/W76 
HABIČ, P., 1'95'9: V Zitmi na lPal}skem. Naše jame, 1/2 
.JUREČIČ, J., 1.974: Med:namdna jamarskia elkspedioiJja balkansrkJi!h držarv v Bolgariji 

/12.-118. vwgusba 1'973. Naše j:arme, 16 
MARUSSIK, M., 11915'8: Odjuga v Ta1tra:h. PlnniiillSki ves trnk, 58.588 
NOV AK, D., 119;)1: I:alet po aw,strirjJskem \klrasu. Prroteus, 14 
NOV AK, ID., 11959: Vr~jli kotel prti TIOilllionu, Proteus 212 
NOVAK, D., 1971: člamd JK Žeil.emiirčwr IV AtJlasu (N Afrilka). Naše j.ame, 12 
SKET, B., ;19'78: Na grobišču orjaške orprice, P['lorteus, 41/1, 7-1:1 

POROCILO S 5. MEDNARODNE KONFERENCE 
JAMARSKIH REšEVALCEV V ZAKOPANIH 

NA POLJSKEM V DNEH OD 1.-6. OKTOBRA 1979 

V dneh od l. do 6. ·oktobra 1979 je bila v poljskih Tatrah, v Zakopanih, 
5. mednarodna konferenca jamarskih reševalcev. Udeležilo se je je 81 reševalcev 
iz 15 držav - iz Avstrije, Belgije, Bolgarije, Češkoslovaške, Francije, Španije, 
Jugoslavije, Vzhodne in Zahodne Nemčije, Portugalske, ZDA, Madžarske, Ve
like Brtitanij,e, Italije in Sovjetske Zveze. Jugoslovanski zastopniki smo bili: 
Davo Preisinger, Boris Vrhek ~n ZVlOille Korenčan. 

KrOL."lferenca se je uradno začela s pozdravnim nag.ovorom predsednika Polj
ske alpinistične zveze, katere sestavni del je Poljska jamarska ZJveza. Delovni 
predsednik je bi[ rprvega dne dasedanj•l predsednik Mednarodne jamarske re
ševalne komisije Vladimir Jlyukhin - SZ. Sledila so poročila: 

Organizacija jamarske reševalne službe na Poljskem 

Na Poljskem so poleg pl1ofesionalnih gorskih reševalcev, ki posredujejo 
tudi ob j.amarsklih neSivečah, še amaterski jamarski reševalci. Ker je okr')g 
80% jam na ·območju Tater, je centrala v Zarl;:opanih. Ce pa je potrebn') 
sodelovanje amaterjev, ki jih je največ v Varšavi in Kralwvu, posreduje mi
lica, ki poskrbi tudi za prevoz s terenskimi vozili in s helikopterjem. 

Veliko sre ukvarjaj•o s preventivnro vzgoj,o jamarjev, tako s sam') varno
stjo pri rrazlis1kovanju kot s tovariško pomočjo pni lažjih poškodbah. Tak·o ak-
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cijo so nam kasneje tudi demonstrirali na terenu. Svoje reševalne 9preme 
nimajo, upo•rabljajo opremo GRS. 

Portugalci jamarsklo reševalno službo šele uvajaj,o in s0 g::>vorili bolj o 
preventivi. 

Madžari imaj'o amaterslm ja:marsk'J reševalno službo - skupaj z GRS, 
vključeno v madžarski rdeči križ ter v reševalno službo milice. Sv;oje znsnj,e 
izpopoU:njujejo na letnih zborih, kjer uvajajo tudi nov,o tehniko, predvsem 
zahodno, ter sprejemajo varnostna pravila, ki s tem postanejo splošn'J veljav
na. Kot na p,CJtljskem tudi na Madžarskem Jamarska zveza izdaja dovoljenja 
za obisk posameznih jam - odvisno od zahtevnosti jame ter spos.obnosti ja
marrjev. 

Italijani 1Jmajro amaterske jamarske reševalce iz vrst sp0sobnih jamarjev, 
njihova reševalna služba je vključena v CAI, obveščevanje in mobilizacija 
pa poteka prek žandarmerije. Bri reševanju uporabljajo ameriška v;ojaška nro ... 
srla, nemške vrvi in .Petwove prižeme in spuščala. Kasneje so nam reševalno 
akcijro pokazali na terenu. 

Belgijci :imajo predvsem vodaravne, pretežno vodne jame, zato so razvili 
sd.stem vodoravnega tvansparta. Kasneje so nam pokazali zelo uspel fillm o 
reševanju, sestavljen iz v;odoravnega traJns:porta po suhem in transporta sknzi 
sifon. Pokazali so nam nooila, pnirrejena iz ameriških vojaških nosil. Izpapol
nil jih je do:kilor Castin. Narejena sro iz močnega poliestrskega platna, rorbliklo 
pa drže lesene letvice. Kapuca za glavD je premakljilva, tako da •So nosila pri
merna za osebe, visoke od 160 do 200 om. Na spodnj-em koncu je vreča za 
noge, dodana pa je še posebna opornica v obliki steznika za hrbtenico in kolke. 

Sovjeti .SIQ govorili predvsem rO kontinuirani vzgoji jamarjev in jamarskih 
reševalcev, ki je v Sovjetski zvezi res na zavidljilvi višini. Na terenu sro po
zneje prikazali plezanje po jeklenici. 

Avstrijci so predvsem kazald. tehniko, ki je bila razen klinov cin vrvi vs·a 
iz Fmncije (Pertzl) ali :Uz Švice. Bonudili so se vzhodnjakom za - dokaj dra
ge - dobavitelje. 

Ob večerih smo si ogledovali diapozitive. Na spl•o\Šno s1o skoraj vsi kazali 
jame in jama~rstvD, le Avstnijci so pokazali neikaj opreme, reševalno akcijo 
pa smo p()kazali le mi na diapoziJtivih ter Belgija na filmu. Naše predavanje 
o jamarski reševalni skupini ter diapozitivih o vertikalnem transportu je bilo 
sodeč po zanimanju zelo zanimivo za vse udeležence. Od opreme smo pokazali 
tri prortotipe varnostnih zavor, ki jih razvijamo v ,okvitt-u tehnične kmnisije 
pri JZS. Veliiko zanimanje zanje SlO p()kazali predvsem vzhodnjaki. 

Na terenu s,o Poljaki pokazali tovariško pomoč v jami. Tdje jamarji so 
poškodovaJnega tovariša najprej sneli z vvvi ter spustili na dn1o, ga imobilizi
rali ter izvlekli iz j.ame. Dvigali so ga z dvDjnim škrJpcem, usmerjal pa ga 
je tovariš, ki je plezal ob njem po sv>oji vrvi. 

Italijani so najprej pokazali dviganje ponesvečenca s pvotiutežjo - kon
trapezo. Tova~riš dviga ponesr;ečenca s pomočj,o lastne teže ta:lm, da se spušča 
okr~og 2m navzdol in tako dvigne ponesrrečenca, nato pa po svorji vrvi zleze 
spet navzgor. 

Nato so pokazali dviganje nOISil na isti način, le da ob nosiilih pleza po 
svoji vrvi še reševalec, ki j:iJh usmerja. Nosila so ves čas v vertikalnem polo
žaju, ki je za ponesrečenca precej neudoben. Bolgari so pokazali preprosto 
ročioro z dvema togo vpetima prižemama (onoll), s pDmočjo katere lahko dvi-
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gajo pones:rečenca. Sovjeti so pri~azali spust po vrvi s hka:atnrim varovanjem 
na jek.lenici ter vzpenjanje po jeklenici s hkratnim varovanjem na vrvi. Vsi 
pripomooki so njihorvi, zavora je neke vrste 'varnosbna, le da zelo uničuje vrv 
- podobtno NOt rogatka. Neke vrste prižem, podobne gibbsom, imajo dve od
prtini za os - za vrv 11 mm ter za jeklenico 7 mm. 

Vsi vzhodnjaki uporabljajo za spust in vzpon dve vrvi ali vrv in jekleni
co. Vzpenjajo se z dv;ema nožnima prižema (gibbs na enem kolenu in enem 
stopalu) ter prsno prižemo (bloquer) ali namesto prižeme na lwlenu en jumar 
s stopno zanko. 

Splošni vtis 

Na konferenci je bilo obilo govora o splošni jamarski tehniki, nekaj manj 
o tovariški pomoči ponesrečencu, raZJen našega in belgijskega prispevka pa 
skoraj nič o Nonkretni reševalni a'kciji. Bilo pa je precej g~ovora o organizaciji 
obveščanja in mobilizacije v posameznih državah. Udeleženci so pokazali za
nimanje za naš Siirstem pr1vezavanja nosiJ, ki dopušča v ZJraku spremembo 
položaja iz navpičnega v vodoravnega in narobe, kar je ugodno za ponesrečen
ca. 

Impr,ov~ziramtm sredstvom se na zahodu, razen Angležev, i2logibaj'O. Angle
ži so pokazali za svoje vodoravne in vodne jame odlično ~mprovizacij,o nosil, 
ki bi jo kazalo uvesti tudi pri nas. Na navadno šotorsko kriLo po~ože na pol 
napihnjeno zračno blazino, nanjo pa ponesrečenca. Nato blazino in šotors~o 

krilo zavijejo in zvežejo oikrog ponesrečenca, ki je taNo odlično mehansko 
zaščirten. Talka nosila tudi odlično plavajo. Na šot<Jrskem krilu so ročaji za 
nošnjo in vrv za varovanje. 

Sklep 

Naš sistem vei"tiikalnega transporta, v velikih vertikalah z jeklenioo in 
vitlom je eden najboljših, vendar je vedno problem z dobr<o, postavitvijo vitla. 
Zato pride v poš,tev le zunaj, 'ob vhodu v brezna z večj,o začetno vertikala 
(50 m in več). V notranjih vertikalah ter v breznih z manjšo začetno verbi
kal·o pa mommo razviti sistem dviganja nosiJ z vrvj.o. Ves sistem bo orbešen 
v s:idrišče, rešev,alec bo plezal po 'osn,orvni vrvi in bo zvezan s pomožno vrvico 
z nosili, ki jih bo drugi reševa1ec vlekel navzgor ali z dvojnim škripcem ali 
z lastno težo (fuonimapeza). Prvi reševalec bo med plezanjem uravnaval nosila 
in po p01trebi jih bo lahk~o postavil v navpični položaj ter zopet vrnil v vodo
raj'\rn~a. Za ta s:isrtem bo poleg kl:inov, vponk tn vrvi za izdelavo sidrišča 

potreb:nro še: nos~la, 2 vrvi-stati1k, 5 prižem, 3 Nolesca in storpne zanke, vse 
to (razen noSiil), pa imajo trije jamarji že tako s seboj. Uravnavanje nosil je 
na ta način sicer težje, vendar odpade problem postavitve vitla, pa tudi manj 
reševalcev je zaposlenih, ta:fuo da ·ostali lahko pripravljajo sidrišče v naslednjih 
stopnjah. 

Bolj se moramo tudi posvetiti pDoblemu Vlodoravnega tr1ansporta v ozkih 
pasažah. 

V letu 1980 bomo morah tudi uresničiti zamišljen sistem obveščanja in 
javlj.anja, tako da bo po e:n član vsakega jamarskega društva v SR Sloveniji 
odg,o;v;o!Ten za v:ar:nost in za obveščanje jamarske reševalne skupine o nesrec1. 

Ne nazadnje pa je naša dejavnost nemajhnega pomena za splošno varnost 
v ,orkviru splošnega ljudskega odpora in civilne zaščite. 

Zvone Korenčan 
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ODMEVI 

JAMARSTVO : JAMOSLOVJE ALI JAMARSTVO + JAMOSLOVJE? 

l. Slovenska jamarska organizacija je bila v preteklosti in je še sedaj ja
marska in jamoslovna obenem. Njene a.snovne organizacijske enote se še zdaj 
imenujejo društva za raziskovanje jam, beseda raziskovanje pa pomeni od
krivanje novih votlin in tudi njihovo znanstveno raziskovanje. Jamarska 
zveza se je šele pred leti preimenovala iz Društva za raziskovanje jam Slove
nije, ki je zlasti med obema svetovnima vojnama gojilo jamoslovje kot po
glavitno dejavnost (spomnimo se dr. Ken ka, dr. A. Seliškar ja in 
dr. A. še rk a). Od l. 1959 je glasilo Jamarske zveze revija Naše jame, ki 
pri:na.ša pretežno znastvene prispevke in j,o zato Razislmvalna skupnoot Slo
venije tudi subvencionira. Njenih 19 letnikov pomeni neprecenljiv prispevek 
k razvoju slovenske speleologije (= jamoslovja). Člani JZS objavljajo svoja 
dognanja tudi v Krasoslovnem zborniku ter v raznih drugih jugoslovanskih 
ter tujih speleoloških revijah. 

2. Razdvajanje odkrivanja neznanih podzemeljskih votlin od njihovega 
znanstvenega raziskovanja (in obratno) je zgolj teoretsko in ni dialektično. 

Faza odkrivanja jam je nujna za vsako znanstveno raziskovanje podzemlja in 
vsak raziskovalec je v podzemlju nujno tudi jamar. Možno si je zamisliti ja
marstvo brez jamoslovja, obratno pa ne. J amoslovje je širši pojem in dialek
tično vključuje tudi jamarstvo. Tega se zaveda večina speleologov po svetu. 
Dakaz: v 16. številki Speleological Abstracts, ki je glasilo Medna:rodne spel.eo
loške zveze (speleološke, tj. jamoslovne in ne jamarske!), je na straneh 118 do 
121 navedenih nekaj čez 200 periodik in pri njih tudi organizacij, ki to perio
dika izdajajo. V obeh nazivih je vključena beseda jamoslovje (speleologija), ali 
pa je sicer razvidno, da gre za speleološko revij,o (približno pri dveh tretjinah 
primerov). Pri eni četrtini organizacij in periodike je navedeno le jamarstvo. 
Druga imena vsebujejo jamoslovje in kras, samo kras, biologijo, ali pa zna
čaja ni mogoče spoznati. Samo iz naslovov je marsikje težko dognati, ali go
jijo organizacije samo jamarstV'o ali samo jamoslovje. Dejanski pregled revij 
pa pokaže, da je le malo organi'zacij in revij, ki so posvečene samo jamR~rstvu 
kot športno-rekreativni dejavnosti. 

3. Ločitev jamarstva od jamoslovja z namenom njegovega razvrednotenja 
ali valorizacije je škodljivo in neutemeljeno, ker sta obe dejavnosti družbeno 
potrebni. Vsaka od njiju ima svoje kvalitete in svoj pomen. Utemeljeno pa 
je prizadevanje za pridobitev čim več jamarjev za jamoslovno delo, ker se 
lahko tako z manj sredstvi doseže večji učinek: ob isti odpravi in pri istih 
sredstvih lahko v;otliine ne le okriva:mo in obiskujemo, ampaik jih, v okvi,ru 
možnosti, tudi strokovno opišemo ali zbiramo gradivo za raziskovalce. Praksa 
tudi kaže, da ostaja jamar, ki ga je pritegnila kaka veja jamoslovja, več let 
pri jamarstvu kot tisti, ki išče v jami le športno izživljanje. 

* To so teze, pripravljene za razgovor o vlogi slovenskega jamarstva v 
svetu li9. maja 11979 v Ljubljani v okvdJru pri,wmtev ob 90-Ueimlici JZS. Zatmdli ZJa

držaJnooti pisca .teze rui1so bi'le predsta,V'ljeme. 
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4. Zaključna teza: Po nepotrebnem zadnji čas obnovljena dilema jamar
stvo ali jamoslovje bolj škodi kot koristi ciljem slovenskega jamarstva. V 
njegovem interesu pa je, da čim bolj kombinira jamarstvo in jamoslovje, kar 
tudi razširja obseg njegovega delovanja in mu daje večjo družbeno veljavo. 

Ivan Gams 

NEKAJ PRIPOMB K PRISPEVKU »NAJGLOBLJE JAME V SLOVENIJI« 
objavljenem v Naših jamah, 19, 86-95, 1978 

KAČNA JAMA - nemško ime je biLo verjetn:) »Schlangeschlund« (Schlan
ge=kača) in ne Schlagenschlund, kot je navedeno na str. 88. 

Nikjer ni omenjeno, da je pri raziskavah sodel,oval tudi Inštitut za razi
skovanje krasa SAZU iz Postojne. četudi ne bi upoštevali materialne in fi
narnčne pomoči, pa bi bilo vsekak1o:r treba upoštevati @roma navesti, da so 
člaru IZRK SAZU osebno sode}ovah predvsem pri merjenju oziroma oSinOIVllih 
razisk,av;ah. To je dokumentirano tudi v objavljeni literaturi (Kenda, I., 1973: 
Odkiritje Notranjske Reke v Kačni jami. Planinski vestnik, 73/3, 111-114, Lju
bljana; Kenda, I. & J. Petkovšek, 1974: Odkritje toka Notranjske Reke v Kač
ni jami pTi Divači. Naše jame, 15, 41-46, Ljubljarna) in tOII'ej ni mogoče opra
vičiti z »nepopoJno dokumentacijo« (str. 89). 

JAMA POD DEBELIM VRHOM - če so jamarji PD Železničar pozabiJi 
prišteti h gliobini raz.hko med spodnjim in zgornjim vhodom (str. 89) n" načrtu 
v Biltenu JS PDŽ, 13, p. 9, bi bib k navedeni globini treba dodati le 27 m, 
koHikor znaša višinSika razliika med obema vhod!oma (po načrtu v Biltenu JS 
PDŽ, 12, p. 6) in bi bila globina jame 223+27 m=250 m (in ne 271 mt). 

ŠKOCJANSKE JAME - na strr. 95 je navedeno, da »po1 pravihh UrS 
Maharčičeve in Glavne jame ne smemo šteti Slkupaj«. 

Pripominjam, da to nis'O >>pravila<<, ampak le »priporočila<< urs, vendair 
iz njih nikakor ni razvidno, da 1teh dveh jam ne bi bi1o mogoče šteti skupaj. 
Nasprotno, pod!oben prilmer, kat so Škocj,anske jame, je naiVeden kot primer, 
dan v razp;rav'o sve1ioiVI1i s;peleo~oški javnosti, ker se lmmisija ni mogla odlo
čiti, kaiko naj bi ravnala v podobnih slučajih. 

Men~m, da bi bilo najprej treba ugotoviti točen odnos med glrobinama Ve
like itn Male doline p11oiti njunima širinama. Po načrtu {glej Še11ko-Michler: 
Poortojnska jama in druge zanimivos1ti krasa, Ljubljana, 1952) je največja gl,o
bina obeh dolin 150 o12Ji11oma 102m, kar je več od premera teh doEn, računano 
od enega jams<l~egra vhoda do drugega (140 oz. 93 m). Po tem jame tmej ne 
bi bilo treba l<očevarti. 

Za določitev globine Skocjanskih jam p,a bi bHo predvsem treba določiti 
»točko O<< {ne v:1dim nobenega razloga, zakaj bi morala biti ta točka mvno 
najnižja točka na mostu med Veliko in Malo dolino), upoštevati pa tudi glo
bino s!ifona v Mrtvem jezeru, dooeženo s potapljanjem. Vsega tega ne bi bilo 
težko do~,očiti, če bi le razpoJagaH z načrtom v dovolj majhnem merllu in 
ustrezne natančnosti. 

Predlagam, da se ne prenaglimo z »razbijanjem<< ene izmed naših večjih 
jam v manjše dele, ampak da komislija dobi ustrezen načrt, določi tocke in 
parametre in potem po temeljitem premisleku odloči, kak10 in kaj. 

Andrej Kranjc 

Naše jame, 21, ll!SO 
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GLASILA SLOVENSKIH JAMARSKIH ENOT 

Društvena glasila nastajajo iz potrebe po seznanjanju širše okolice z uspehi 
in problemi enote. V njih objavljajo rezultate raziskav, informativne in po
ljudnoznanstvene članke. Z zamenjavo za druga glasila in revije dobijo člani 
bogat vir informacij o delu jamarjev drugod. Nenazadnje je glasilo odraz 
>-resnosti in zrelosti« društva in članov, saj se je za objavo potrebno potrudirti 
bolj kot za zapisnik terenskih ogledov oziroma ustno poročilo. Zato je število 
društvenih glasil pomemben pokazate}j razvi,tosti jamarstva. 

Ob 90-letmici sloven:s~ega jamarstva in dvajsetem letu Naših jam podajam 
pregled glasil enot Jamarske zveze Slovenije, ki so zbrana v knjižnici JZS. 

BILTEN JS POZ, glasilo Jamarske sekcije Planinskega društva »Želez
ničar<<, izhaja od leta 1963 enkrat letno, do sedaj izšlo 14 številk, ofset tisk, 
A 4 format. 

Je najstarejše glasilo slovenskih jamarskih enot in edino >>svetovnega for
mata«. Poleg dobre li~ovne in tehnične 01premljenmti (fotografije, načrti, kari
kature, lepo izpisani naslovi ... ) je treba pohvaliti urejenost in vsebinsko celo
vitost vsake številke. Članke bi lahko razdelili v te rubrike: a - uvodnik (O 
problemih, obletnicah), b - letna poročila in poročila z akcij (Kočevski Rog, 
Triglavski narodni park), c - opisi pomembnejših raziskanih jam, d - znan
stveni in poljudnroznan1stveni članki (Arheoilioška izJkopavanja v Mokriški zijalkti, 
Speleološka terminologija), e - izobraževalni in infol"mativni članki (Kras na 
na Poljskem, Fotografiranje v jamah), f -polemike (O nazivih speleolog), g -
izumi in izboljšave opreme (izdelovamje lestvic), h - razmišljanja in vtisi z 
ekskurzij (Prvič v jami), i - prispevk1i članov drugih enot (JS Hrastn5.:k), j -
iz življenja v društvu (knjižnica, za smeh, (p)osebne novice, seznam članov ... ). 

Poudariti je treba, da sledi pomembnejšim člankom povzetek v tujem je
ziku. Čla:ni JK >>Železničar« zamenjujejo Bilten za okoli 30 glasil, kar je pod
laga za eno najpomembnejših jamarskih knjižnic pri nas. 

Glas podzemlja, glasilo Društva za raziskovanje jam Ljubljana, izhaja od 
leta 1969, v knjižnici so te številke: L. 1/št. 1 (1969), II/1, 2 (1970), III/1 (1971), 
IV/1 (1972) V/2, 3 (1975), VI/1 (1976), VII/1 (1977), VIII/1 (1978), izhaja >>po po
trebi«, ciklostil, A 4 format. 

Obseg in vsebina se spreminjata od številke do številke. Vsebino bi lahko 
ta<Im, razdelili: a - znanstveni in poljudnoznanstveni člani (Kristalna jama, 
Nastanek brezen), b - izobraževalni članki (Vrvna tehnika, Miniranje v ja
mah), c -poročila z akcij (Jazben, Sežana), d -izumi in izboljšave, e - in
f,arma:tivni člankti (g1obiJnske lestvice, dogodki dama in v svetu), f - polemike, 
g - prispevki elanov drugih enot (Belokranjski jamarski klub), h - iz živ
ljenja društva (ureditev društvenega prostora, jamarske šole, članstvo), g -
pesmi, humor, vtisi z akcij ... 
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Črni galebi ptseJo, literarno informativno glasilo Jamarskega kluba Crni 
galeb iz Preho1da, v knjižnici sta dve številki: 1975, št. 1 in L. III/1 (1976), ci
klostil, A 4 format. 

S karikaturami in načrti opremljeni članki obsegajo: a - znanstvene in 
poljudnoznanstvene prispevke (Zgodovina raziskav osamljenega krasa), b -
opisi pomembnejših raziskanih jam (Brezno presenečenj), c - »nejamarska« 
dejavnost (nogomet, pohodi), d - poročila o delu, načrti, e - vtisi in razmiš
ljanja (Beg iz teme). 

Podzemski Rak, glasilo jamarskega društva z Rakeka, izšli sta dve številki: 
I.l (1972) in II/1 (1973), ciklostil, A 4 format. 

članke s povzetki v več jez~kih bi tematsko lah~o takole razdelili: a -
problemi in naloge društva, b - iz življenja društva (občni zbori, seznam čla
nov), c - povočila akcij. 

Dimnice, glasilo Jamarskega društva >>Dimnice«, izšla le št. 111973, ciklostil, 
A 4 format. 

Glasilo je izšlo ob ustanovnem občnem zboru Obalne sekcije JD >>Dim
nice«. 

Informator, glasilo Jamarskega kluba Idrija, doslej sta izšli dve številki: 
1/1977 in 2/1978. 

Prva številka je posvečena dotedanjemu delu društva in težavam, druga 
pa zboru slovenskih jamarjev. Poleg tega je več poročil z akcij, zapažanj ter 
razmišljanj o jamarstvu. 

Jamar, glasilo Jamarskega kluba Slovenj Gradec, izšla le št. 1 (1971), ·ofset 
tisk format 14 X 20 cm. 

Žal je izšla le ena številka vsebinsko bogatega glasila, opremljenega s šte
vilnimi fotografijami, risbami, načrti in karikaturami. Članki obsegajo vtise 
z ekskurzij, razmišljanja o jamarstvu, probleme pri delu, rezultate raziskav, 
izobraževalne članke (o speleobiologiji), iz življenja društva (seznam članov, 

pregled eKskurzij), speleološki drobiž - zanimivosti iz jamarskega sveta idr. 
Globine Gorenjske, informativno glasilo Društva za raziskovanje jam 

Kranj, št. 1 (1979), ofset tisk, format 14X20 om. 
Prva številka glasila kranjskih jamarjev je izšla ob pomembnih odkritjih 

v Breznu pri Leški planini. Več član~ov, fotografij in .skica profila brezna pri
kazuje potek odprav in vtise z njih. Ostali članki opisujejo vtise in dogodke 
na ekskurzijah, jamarske >>narodne« pesmi·«; odkritja članov (uporaba svedrov
cev) in drugo. Poleg številnih fotografij (slabe kvalitete) najdemo v glasilu več 
karikatur in skic. 

Jamarski bilten, glasilo Jamarskega kluba Velenje. V letu 1979 je izšla 
prva številka v offset tehniki. Format A 4. Bogato ilustriran zvežčič prinaša 
povoči·1o o dogajanjih v območju Tisni~a in povzema glavna načela nastanka 
jam. 

V Sloveniji le dve enoti redno in že več let izdajata svoji glasili. Več jih 
je po začetnem navdušenju, prvih težavah in menjavi generacij odnehala. Za 
primerjavo naj povem, da ~zhaja v Franciji prek 50, v Veliki Britaniji 40, 
v ZDA 54 in v Belgiji 14 društvenih glasil. Menim, da ni zgolj naključje, da 
je v teh državah jamarstvo najbolj razvito. 

Menim, da bi marsikatero društvo zmoglo kljub skromnim dotacijam iz
dati vsaj enkrat na leto ciklostirano glasilo. Pomagalo bi k večji zavzetosti pri 
delu, marsikateri dogodek bi ostal nepozabljen, glasilo bi postalo nova vez med 
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člani (starimi jn mladimi). Svetujem, da bi se zgledovali po Biltenu JS PD 
»Železničar«. 

Franc Malečkar 

Summary 

The ·Speieol:ogical Assoda:tion of Sloverui1a publli:shes rthe builletri:n >>Naše jame« 
(Our Caves) and the tnforma:uion bullet1n "Novice" (News) (without trams[atJions tiln 
foreign ila:nguag-ss, bu~· ti'ID€\S a year). At the occas·io-:-t of the goth anniversary of the 
Spele::Jloglcal Associa!tion ,of Slovenia the review of buJ.letin of club-members of the 
Speleological Association of Slovenia is given. Only two of them have been pub'lish
ing regularly for several years: »Bilten JS PtD železničar« (Bulletin af the 
Speleological Section of the A:ipine Club "Železničar" - the only one with transla
tions in foreign Janguages) and "Glas podzemlja" (The Voice of Undergwund), b'.llle
tin of DZRJ Ljubljana (Cave Research Club). Various clubs stopped publii:shtng their 
bulletins after ()lle or more numbers. In other republics of Yugoslavia there are only 
two speleological duJbs publishing thei'r buletin:s: "Speleolog" (The Spelleologi&t -
Speleologkal Section of the Alpine Club "Zeljezmičar" from Zagreb and "Naš krš" 
(Om Karst) - Spe'leo'logical Club "Bosansko-hercegovački krš", Sarajevo, (both with 
translation in foreign la_nguages). 

HOHENWARTOVA KNJIGA O POSTOJNSKI JAMI 

Ob 160-letnici Cečevega odkritja notranjih delov Postojnske jame je podjetje 
Postojnska jama s srodelovanjem Cankarjeve založbe za1ažilo in izdalo faksimi
lirani ponatis Hohenwartovega V e~dnika po Postojnski jami, ki je izšel 1. 1'330 
in 1832 v treh zvezkih pod nemškim naslovom »Vodnik za popotnirke v sloviti 
Postojnski jami in Jami prestoilonas:ledinika Fer:dinarnda* pri Posibojni na K-ranj
skem«. Povrod za pisanje tega Vodnika so dali Hohenwartu gvaši (slike s pokri
vajočimi vodenimi ba,rvami), ki jih je v jami napravil Schaffenrath, v Vodniku 
pa so bile rep11oducirane z bakrorezi. 

F~ranc Hohenwai'It (1771-1844) je bil Ljubljančan, iz plemiške rodbine. BH 
je naravoskwec-mGntanist, predsednik ~ranjske kmetijske družbe in predsed
nik muzejskega kuratorija ter V1net preučevalec Krasa. Ljubljanskemu muzeju 
je podaril bogato zbirko kamnLn. Alojzij Schaffenrath {1794-1836) je bil inže
nir pri okrožnem glavarstvu v Bo1stojni, ki se je zelo zan!imal za Kras. Izdelal 
je načrte za jamske poti in za most čez Pivk'o v jami, po obisku cesarja Fran
ca I., pa je na njegoV1o naroč±lo začel shka!ti motive iz jame. 

Zvezki Hohenwa:rtove knjige z 19 bakrorezi Schaffenrathovih slik so velika 
bibliofiilska redJ:Qost. Kolikšna je bila njihorva naiklada, ni znano. Navedba 32 
naročnikov v tretjem zvezku kaže, da najbrž ni bila velika in tega dela celo 
mnogi znanstveniki speleologi niso poznali. Zdaj ga imamo v faksimilu. Poleg 
faksimilirani:h izdaj protestantskih piscev, Valvasorja, Prešernovih rokopisov tin 
drugih bo ta izdaja vehkega pomena .za ljubitelje dragocenih knj,ig. Izdajo sta 
<; spremno besedo obogatila dr. France Habe in Jože Šlenc ob sode1ovanju 
dr. Valterja Bohinca, uredil jo je Srre6ko Šajn iz podjetja Bostojnsika jama. 

* Ferdin<IDdOVa jama so imenovaJi l. 1818 odkr~ti del od Velike dvora:ne do Ve
like gore. 
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Postojnska jama ima prav gotovo primat med vsemi jamami sveta po svoji 
dos;1Jopnosti, po lepotah in raznovrstnosti sigas,tih tV'orb, po edinstveni podze
meljski železnici in učin~oviti razsvetljavi, po številnosti obis~ovalcev (lani 
skOII'aj 900.000) pa tudi po tiskanih jamskih vodnikih, ki jih je doslej izšb 
že 85. 

Hohenwartova knjiga ima sicer naslov Vodnik za popotnike po jami, ven
dar ni to v sedanjem pomenu, temveč je mnogo več, je znans,tveno delo, saj 
se avtor ni zadovooljille z opilsom poti po jami in z navajanjem kaprniških tvo.rb, 
btiJ se je tudi vprašanj o nastajanju in razvoju sige in jamsk.ih podorov ter 
načel tudi druge probleme. Do njegovega časa so med geologi prevladovali 
plutmisb, ki so izvajali nastanek večine kamnim iz vulkanskih proces·ov in tem 
pripisovali tudi nastanek krasa ter podzemeljskih votliln. Hohenwart pa je po
stavil mneje, da je voda, ki uhaja po vrtačah v podzemlje, tisti dejaV'lliik, ki 
ustvarja jame, kar so poznejša ,raZJi.skovanja potvdila. V svojem delu razpravlja 
tudi o kapnikih, zavesah itd., o njiho'Vem nastanku, oblikah, barvi in drugih 
lastnostih, celo njihovi starosti. V tem je bil predhodnik raziskovalca notranj
skega krasa, dunajskega geografa Adolfa Schmidla, ki je leta 1854 napisal 
knjigo >>Jame in votline Posrojne, P.redjaane, Planine in Loža« (seveda v nem
ščini) in z njo postavil temelje speleološke vede. 

Na te ugotovitve opozarja predgoV'or k faksimilirani izdaji, ki je na.tisnjen 
v sl·oiVenskem, srbohrvatskem, angleškem, nemškem, italijanskem in franco
skem jeziku. Razen tega na'Vaja tudi, kaj kažejo Schaffenra.thove slike. Pred
govoru sledi verni ponati1s naslovnih strani in besedil vseh vrst zvezkov, pisanih 
v nemščini. Na koncu je natisnjenih 19 bakrore:ZJOv po Schaffenrathu. Prvi je 
pri:kazan v:odiOII'aV'lli prerez do tedaj znane jame z označbami, kje stoje najbo[j 
značilni kapniki, ki so jim že tedanjii raziskovalci dali imerna po podobrn.osti z 
rnznimi birtji in pi'edmeti. Naslednji odtisi prikazujejo pogled na Pootojno z 
razvalino na Soviču, jamski vhod s p<morom Pivke in Nanosom, spomenik na 
kraju v jami, do kamor je prišel cesar Franc I. na obisku l. 1816. Veliko dvo
rano v tedanj!i razsvetljavi, spomenik prestoltonasledniku Ferdinandu, kapnik 
Prestol, Turnim~o (s·@daj Plesno?) dvarano, vov s kapnikom, ki je v njem videti 
neko podobo, Mumije, Gmb, Crupke, Zastor, Kalvarijo (sedaj Veli~o goro) v 
treh slikah, Prevmjeni s.teber in čitljive napise v Imenski jami, od teh najsta
rejši iz l. 1213. S temi slikami s·o nam ,ohranjeni pogledi v Postojnsk,o jamo pred 
150 leti, ka je bila še v bogatem naravnem stanju. 

Knjiga ima vel.Vk V1odoravni format 44 X 28 cm, malo večji od originala. 
Izdali so jo predvsem za reprezentanco, g-otovo ne za uporabo kot kažipot po 
jami. Ker je predgovor tiskan v šestih jezikih, bo prav prišla speleologom in 
drugim zmanstvenikom po vsem svetu. Pomembna bo pa tudi za stl"o~Oivne 
knjiiillioe domačih jamarjev. Izšla je v naikJ.adi 5000 izvodov, cena je 300 din. 
THP P·ostojnska jama je z izdajo te knjige doS'1Jojno počastilo 160-letni jubilej 
svojega jamskega turizma, Cankarjeva založba pa je s sodelovanjem potrdila 
sloves svoojega kulturnega poslanstva. 

France Planina 
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NAS KRS, bilten speleološkog društva Bosansko-hercegovački krš, letnik 
4, št. 5, dec. 1978, strani 98, Sarajevo. 

Revija ostaja na nivoju in v obliki kot pretekle številke tega letnika. 
Razdeljena je v poglavja, lmt so: Clanki, Metode, Akcije, Sestanki, Vesti, 
Književnost. 

Med članki moramo posvetiti pozornost referatu pokojnega S. Mikuleca, 
ki je bil prebran na tretjem jugoslovanskem speleološkem kongresu. Referat 
posebej poudarja pomembnost prispevka speleologije pri gospodarskih študi
jah I"Ia krasu. 

Slede razprave o geološkem razvoju krasa v BiH, sledenju podzemeljske 
vode na krasu, arheoloških značilnostih v dolini Bregave in monografsko pri
kazane oaze krasa ob severni Bosni. Razvoj krasa je posledica tektonske evo
lucije, predvsem pa paleogeografskega razvoja ozemlja in razporeditve sedi
mentacijskih bazenov. Kvartarno obdobje, meni avtor, je bilo za zakrasevanje 
najvažnejše, saj se je v tem času ozemlje dvigalo, apnenci pa niso bili več 
pokriti z neprepustnimi in klastičnimi neogenskimi sedimenti. 

Obsežnejša je tudi študija o sledenju, kjer so podane nekatere teoretične 
osnove strujanja podzemeljske vode. Sledenje lahko da mnogo informacij, s 
katerimi določujemo in ocenjujemo značilnosti podzemeljskega pretakanja, mo
rebiti celo tudi sikozi matematični model. V tem okviru razpravljaj~ SiWOikorv
njaki celo o raziskavah značilnosti cone nad cono podzemeljske vode, kar bi 
lahko preiskovali s plinskimi sledili. 

V oddelku Metode, izobraževanje, itd. so podane klimatske značilnosti ne
katerih jam, med Akcijami pa je objavljen dnevnik izleta v Resavsko jamo. 

Slede poročila z različnih sestank,ov, simpozijev in kongresov, ki so se 
jih udeležili člani d ruštva. Posebno je poudarjena geo1oška proiblemat1ka 
varstva olmJja, seveda na to vpliva struktura članov. 

Društvo združuje predvsem jamarje - planince in jim posveča veliko po
zornost tudi z jamarsko šolo, katere potek je v tem zvezku podrobneje popi
san. Opazili pa so, da je jamarstvo najmanj razvito v najbolj zakraselem delu 
republike, v Hercegovini. 

Žal se že znanim pomanjkljivostim pridružujejo tudi slabe fotografije, ki 
bi pomemben prispevek v tej reviji lahko še izboljšale. Mnogo je tudi nepo
trebnih tiskovnih napa!k. 

Dušan Novak 

Alfred Bogli: KARSTHYDROGRAPHIE UND PHYSISCHE SPELAOLOGIE 
(Kraška hidr·ografija in fizična speleologija). Založba Springer, Berlin-Heidel
berg-New York, 293 str., 160 podob in 12 tabel. 

Komaj štiri leta po iz~du Zotlove Kraške hidmgeologJje je zal,ožba Springer 
izdala drug~ knjigo podobne vsebine, ki jo je napisal eden najbolj znanih kra
soslovcev Svicar Alked Bogli. Ce vemo, da je avtor knjige pisec ne le speleo
loških, temveč tudi površinsko-morfoloških razprav, se neko1ik·o začudimo ozke
mu naslovu. Dejansko pa pomeni Bogliju fizična speleologija krasoslovje, in 
Vioda, kot jo obravnava v knjigi, je oblilwvalec kmskih oblik. Od podobnih kra
ških monografij se Boglijeva loči po tem, da se razmevoma malo ukvarja z 
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metodami določevanja podzemeljskih zvez in da je v njej razmeroma malo 
pregleda o krasu po svetu. Bogliju gre predvsem za zalmnitostmi, te pa S8 

povezane predvsem s kemičnimi ~n fizikalnimi lastnostmi vode. Ni čudno, če je 
izredno poglobljeno in drugo poglavje o koroziji, še posebej o koroziji meša
nice, ki ji pripisuje domala ceb kraško podzemlje. V knjigi so zbrani številni 
diagrami, tabe~e in formule, ki zadevajo dejavnost kraške vode. Kraske oblike 
so Bogliju le odraz vodnih zakonitosti. V Bog1,ijevi knjigi je bolj kot v drugih 
kraških učbenikih v ospredju naravoslovno tehnična plat, seveda ne jamarsko 
tehnična, temveč jamoslovno orientirana. Jamam je posvečenih okoli 150 strani 
z dokaj podrobno analiZJo dmbnih jamskih oblik in jamskih sedimentov. Pri 
hidrologiji in razvoju jam izhaja avtor v glavnem iz pozicij q. !.Lehmana in 
postavke o prvo,tnem f,reatičnem nastan:ku večjih jam, ki so prešle ob zniževa
nju piezometričnega ni;v:oja v vadozmo cono. V glavnem je v knjigi toli'k~:l' origi
nalnih idej, da je delo nujno potrebno v:sakemu, ki se želi poglabljati v teo,ret
ska vprašanja krasoslovja. Originalna dognanja je avtor pridobil zlasti s pr·o
učevanjem do nedavna druge najdaljše jame na svetu, HoUoch, in visokogor
skega krasa v obm::>čju šv icarske reke Muota, nekaj pa tudi s preučevanjem 
severnoameriškega krasa. 

Avtor knjige je bj,l nekajkrat v Sloveniji. Ne bi mu mogli reči, da namer
no zanemarja delež Slovencev pri razvoju krasoslovja. Pri imenih kraških oblik 
na več mestih pripisuje slovenski izvor. Toda o našem krasu ne najde veliko 
besed in malo je naše literature, čeprav napisane v mednarodnih jezikih, ki jo 
upošteva v svoji knjigi. Za 1Iustracijo naj povem, da je v stvarnem seznamu 
navedeno, da je Holloch omenjena na več kot 34 straneh, Postojnska jama pa 
l'= trikrat. 

če se je nd prve Cvijiceve monografije o krasu l. 1893 krasoslovje razvi
jalo predvsem v širino, se v zadnjem razdobju razvija predvsem v globino. 
}'3oglijeva knjiga je najboljši dokaz za to. 

Ivan Gams 

SALZBURGER HOHLENBUCH, Band 2. Landesverein fur Hohlenkunde 
Salzburg, Salzburg, 1977; 12 avtorjev, 348 strani, 73 črno-belih in 18 barvnih 
slik ter 126 načrtov, velikost 19X24,5 cm, vezano. 

Raziskovalno deb in uspehi dobijo trajno vrednost, če so ugotovljena 
spoznanja objavljena in na voljo strokovni presoji. Tudi razislmvalci kraških 
jam stremijo za tem, da svoje ugotovitve objavijo in tako omogočijo nadaljnj2 
racionalno razliskovanje. Ta prizadevanja so uresničili jamarji iz Salzburga 
najprej s prvim, zdaj pa še z drugim zvezk,om prir,očnika ·O krasu im jamah 
svojega raziskovalnega območja. Obravnavana publikacija goiVori o 257 jamah 
v Severnoapneni~1kih Alpah med Berchtesgadnom na severu in Saalfeldom net 
jugu ter Waidringom na vzhodu. V dachsteinskem apnencu razviti alpski kras 
je s pri to ki Ramsau in Saalach razdeljen :na 6 hidrografsko za,okl'oženih enot. 
Najbolj razsežnet je platojasta enota Steinernes Meer z največ znanimi votlina
mi (175), geografsko OO'rednje pa s'o Leongangerske Alpe, kjer je ob njih sever
nem vznožju največja avstrijs,ka vodna jama Lamprechtsofen (dolžina 12.700 m, 
globina oz. višina 750 m). Avtorji opisujej,o geologi}) in kraško hidrografij,o ter 
speleološke značiilnosti p:J2dinih enoit, navajajo podatke o kraških izvi:rih in 
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njih gospodarski izrabi ter pomenu. V katastrskem pregledu posameznih regij 
so osnovni topografski podatki, števile> znanih jam, njih gostota na km2 powšine 
in poimenski seznam votlin z nadmon~ko višino vhoda. Z dogovorni:mi oznaka
mi so obeležene vrste votHn (suhe, vodne, ledene, breznaste, poJ.votline), njih 
velikost (O = ni =ana, 1 = 5-50 m, 2 = 50-500 m, 3 = 500-5000 m, 4 = preko 
5000 m) ter stopnja raziskanosti (- = neraziskane>, -+=bežno razisikano, 
ni izmerjeno, +-=delno raziskano in izmerjeno, + = raziskano in izmerje
no). Po enotni metodi sro nato navedene posame=e votline z osnovnimi podatki, 
lego in dostopom, opisom in vsebino rovov ter z napotki za obisk; navedeni 
so avtorji načrtov in kratko notirana zadevna literatura. Med tekstom so foto
grafije značilnih delov vorblin in enoltno izrisani tlori:si, ponekod tudi vzdolžni 
in prečni profili. Manjka morda graf,i,čnri prikaz lege votlin v obravnavanih 
enoltah. Knjiga je sklenjena z obsežnim seznamom literature in registrom. Iz 
pregledno uvejenega in tiskanega gradiva je mogoče spoznati kraške značilnosti 
dela Apneniških Alp, kjer so v glavnem L'lnana le skalna brezna, vodorravne 
jame pa so v manjšini. Sigovega okras]a je malo, prav tako drugih jamskih 
sedimentov. Raziskocvanje je slej ke> prej bHo in je še vedno otežkočeno zaradi 
nizkih temperatur (okoli 5 °C) jamskega ZJraka in vode tudi v poletju, ki je 
najbolj primerno za delo. Objekti so zato bolj ali manj popolno raziskani, kar 
je v knjigi povsod navedeno. 

RazumljiV1o je, da so bolje predstavljene votline, ki so največje in pomemb
nejše. Med temi izstopa na 23 straneh knjige obravnavana vodna jama Lamp
rechtsofen. Izvirna vodna jama se odpira s širvakim portalom ob vznožju po
bočja in se v več stopnjah dviguje pod .pliocenski ravnik Leongangerskih Alp. 
Njen vhodni del je zgodOIVinsko ZJnarn in obiskan, pa tudi danes ga obišče še 
okrog 40.000 turistov letno. Šele po letu 1960 sro s preplav,anjem sifonov, pre
plezanjem sten in previsov pmdrli pr<Oti površju, ne da bi ga dosegli. Pač pa 
so ob intenzivnem irska:nju vhodnih brezen našli tod številne nove vortline. 
Podre>bno po liis'tih sestavljeni načrt jame, vezan na koOII'dinatno mrežo, kaže 
na temeljito, posnemanja vredno topografsko obdelavo. Po morfologiji je Lamp
rechtsofen zelo podobna naši Pološki jami, saj gre v obeh primerih za alpski 
tip podzemlja brez sige in pe>membnejših sedimentov, vendar vodni jami z 
razJ.:ično razsežrnimi skalnimi rovi ob tektonskih linijah. 

Tako prvi kot drugi zvezek knjige Salzburger Hi::ihlenbuch .predstavljata 
za tamkajšnje speleoJoge gotovo dragocen vir podatkov. MetodroJoška obdelava 
in predstava ter strokOIVlla analiza grradirva pa so zgledne, predvsem pa koristne 
za vse, ki nameravaj•o publicirati podatke o kraških votlinah ali pa jih upo
rabiti v znanstvene ali gospodarske namene. 

Rado Gospodarič 

SIMPOZIJ O FOTODOKUMENTACIJ! KRASA IN JAM, Postojna, 12. do 
14. maja 1978, Ljubljana, 1979 

Ob 160-letnici odkritja Postojnske jame so se tam zbrali jamski fotografi 
in v dveh dnevih drug drugemu posredovali svoje izkušnje, prikazali svoje 
fotografije in poudariLi pomen, ki ga dobiva fe>tografija kot znanstvena doku
mentacija tudi pri raziskovanju na krasu. 

Naše jame, 21, 1980 
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S tem v zvezi je bil podan tudi uvodni referat F. Habeta, ki je na kratko 
zajel tudi zg,odovino jamarske fotografije. 

V nadaljevanju je sodelovala v razgovoru vrsta znanih jamarskih foto
grafov in znanSitvenikov, kot A. Bčigli, J. Posarič, M. Garašii.č, M. in I. Legac, 
V. Božič, I. Gams, T. Planina, D. Pavičevic, M. Orožen-Adamič, starosta ja
marske fotografl!je na Slovenskem F. Bar, S. Božičevic, M. Relja, M. Kambič 
:Ln Jože Šlenc. P,o tem vrstnem redu so njihovi prilspevki predstavljeni v lični 
publikaciji. 

V sklepih Sto poudariii, da je :Dotografija in :Dotografska dokumentacija 
potrebna tudi na krasu. Potrebno jo je obravnavati: tudi na ožjih strokOVllli.h 
območjih. Urediti je treba dokumentacijtske centre za tovrstno slikovno gradiVIo 
pri vsa!kem republiškem jama!rskem združenju. 

Jamarska fotografija je kot taka vizualni posrednik znanstvenega, vzgoj
nega, estets~ega in p11opagandnega gradiva, ki pa se doslej še ni dovolj uve
ljavila. 

Dušan Novak 

JAMARSKI BILTEN, glasilo Jamarskega društva Velenje, 8 strani, 4 pri
loge 

Letos j·e knjižnica JZS dobila venjetno prv•o šteVIilko glasila enega od naj
mlajših jamarskih klubov v S1oveniji. Žal nrukjer v zvezku ni letnice izzida ali 
drugega datuma, da bi se dalo soditi o času. 

V prvem zvezku je nekaj dobrih ilustracij, ki ponazarjajo članek J. Rav
ljena o dagnanjih na Tismku, ki se mu je skupina posrvetila. Drugi članek 
povzema glavna načela nastanka jam. 

Uredništrvu revije je treba pripol"očiti, da odpravi pomanjkljivost glede 
datiranja, pozomost naj pa posv;eti tudi jezikovni plati člankov. 

Dušan Novak 

Shaw, T. R. THE SCIENTIFIC INVESTIGATION OF LIMESTONE CA
VES, TO 1900 - HISTORY OF CA VE SCIENCE. (Znanstveno raziskovanje jam 
v apnencih do leta 1900 - Zgodovina jamoslovja). Str. 490, 18 pril., 88 ilustr., 
Crymych 1979. 

Pričujoče delo, ki ga je založila znana trgovina s speleološko literaturo 
>>Oldham« iz Walesa (Velika Britanija), je v xerox tehniki razmnoženo doktor
sko delo z univerze v mestu Leicester. Avtor se še posebej zanima za zgodovino 
raziskovanja našega krasa in ga je tudi že večkrat obiskal. 

Kot pravi sam avtor v uvodu, se njegovo delo tiče predvsem geomorfolo
ške plati speleologije, kraške hidrologije, speleogeneze in nastanka kapnikov. 
Ker pa je odkrirvanje in raziskorvanje jam prvti pogoj za nadaljnje raziskorvanje, 
je bil prisiljen preučiti tudi razvoj in naprede-k jamarstva, od prazgodovinskih 
časov pa do sistematičnih regionalnih raziskovanj od 17. stol. dalje. In prvo 
tako obširno raziskovanje je bilo zastarvljeno na ·.slovenskem ozemlju, kjer so 
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skušali kraško hidrologija uporabiti v praksi za oskrbo z vodo in kontroliranje 
poplav. 

Besedilo je razdeljeno v 5 delov: raziskovanje jam, kraška hidrologija, spe
leogeneza, speleotemi in splošni razvoj speleologije. Poglavja in podpoglavja so 
precej podrobna (npr. raziskovanje jam v prazgodovini, v Asiriji, v stari Ki
tajski, Grčiji in Rimu, v Srednjem veku, itd.) in vsak jamar ter speleolog lahko 
najde v tem delu marsikaj zanimivega in novega, seveda z zgodovinskega vi
dika. Tako se seznanimo o prvi uporabi raznih jamarskih tehnik, s prvimi jam
skimi načrti (Valvasorjev ni najs:tarejši !), z začetki jamske fotografije, s teo
rijami o nastanku jam ob vesoljnem potopu, z »vegetativno« rastjo kapnikov, 
z najstarejšimi jamarskimi društvi, pa tudi z najnovejšimi dognanji speleolo
'Jije konec 19. stol. in tendencami v moderni dobi. 

Cela vrsta primerov je vzeta s slovenskega krasa in cela poglavja govore 
o zgodovini raziskovanja naših jam in našega krasa: slovenske jame v 17. stol., 
slovenske jame v 18. stol., iskanje podzemeljske Reke, Postojnski jamski si
stem, Schmidlova odkritja v Postojni, reka Reka, Cerkniško - postojnsko ozem
lje, kraške reke na starih zemljevidih. 

Med prilogami je seznam slovenskih krajevnih imen (ki so največkrat ome
njena v zvezi s speleologijo in krasom) in Wernherjev opis Cerkniškega jezera 
iz 1551. Izmed ilustracij, kamor sodijo tudi zemljevidi, je 25 primerov z našega 
krasa. 

Poglavja o zgodovini speleologije na Slovenskem so za nas že sama po sebi 
zanimiva, za nas pa je glavna vrednost tega dela v primerjavi naše speleologije 
s svetovno, pomen naše speleologije v svetu in pa možnost časovnega vzpore
janja raznih dogodkov pri nas in v svetu. Speleološke dosežke pri nas skuša 
avtor obravnavati s svetovnega vidika in neopredeljeno. 

Obžalujemo lahko le, da avtorju ni uspelo dobiti založnika, ki bi delo izdal 
v obliki prave knjige, čeprav se vsak zaveda, da je jedro veliko pomembnejše 
od lupine. Del10 lahko le priponočam za pru:vočni del vsake v'ečje strokovne in 
amaterske raziskovalne organizacije, ki se ukvarja z raziskovanjem jam in 
krasa. 

Andrej Kranjc 

Popravki 

Pri članku J. Andjelica in F. :Malečkarja o Breznu prti gamsovi .glavici v 20. let
niku so nastale nekatere ne::.jube napake in pomanjkljivosti: manjkajo navedbe av
torja fotografije na str. 53 in ene na zadnji strani platnic. Avtor dbeh fotografij je 
J. Andjelic. 

Naše jame, 21, 198() 
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PAVEL KUNAVER- DEVETDESETLETNIK 

~o sva se zadnj:ič srečala na razstavi naravos1ovne fotografije, sva se z1~ 
vahno pogovarjala o krasu, perspektivah Cerkniškega in Planinskega polja v 
zvezi z načrti za ojezm,itev in še marsikaj drugega. Težko bi njeg.ovi duhovni 
bistrosti in tudi fizični k>::JL"ldiciji pripisal bliikšna leta. Pa vendar. Rojen je 
bil 19. decembra 1889 v Ljubljani. študl.rail je v Ljubljani in na Dunaju, 
služboval pa v različnih šoilah v Ljubljani polnih 53 let. Ze leta 1910 ga vidimo 
z mladino, ki jo posveča v skrivnosti narave, v umetnost stika z naravo in 
jo uči spoznavanja svojega ok·oilja. Posveča j·o v taborništvo, astrcmomijo, ja
marstvo. Tudi slika. Organizator je skavtov in kasneje tabornikov, drenovec, 
lili ga! je' žel v času l. svet:wne vojne zanimal kraški svet bolj koi poli<tične 

mahi,nacije. ~I1a1su se je v veli:ki meri tudi zapi1s.al in ga sis•tematično in po
zorno spremljal s1koZJi vse lebne čase. Njegovi zapiski in knjige so vodilo vsem, 
k·i se s to stroko šele začenjajo ukvarjati ali ki določeno ozemlje st:mkovno 
obdelujejo. Izlerti z mladino, ki jih je prirejal, niso bili le izleti, ampak poučni 
in vzgojni pohodi v različne predele SlovenJje. 

S pisano in govorjeno besedo se še vedno zavzema za varstvo ok·o~ja in 
naših naraV1I1ih znamemitos•ti; z izkušnjamJ opazovalca in poznavalca, kam lahko 
nepremišljeni ukrepi privedejo. 

Pavla Kunaverja štejemo med klasilke slovenskega jamarstva, med tiste, ki 
so se posvetili mladini, ki ji hočejo dopovedati, da je potrebno skrbeti, da 
ohranimo nal'avno ravrwvesje čisto, neskaljeno, da narave ne teptamo in z njo 
vred ne ogrožamo Slamega sebe. Poleg obilmih odlikovanj, ki jih je prejd za 
svoje zasluge, je Pavel Kunaver tudi častni član Pr~rodos<lovnega društva Slo
venije (1968) in prvi častni član Jamarske zveze Slovenije. 

Dušan Novak 

P,RISPEVEK H KUNAVERJEVI BIBLIOGRAFIJI O KRASU IN JAMAH 

11913: Bemchte der GeseHschafit fi.1r Hohllenfonschung iiJn Laibach. Latibacher Zffiltnng 
216'. 7. 1913, Ljubldnn:a .. 

191:4: + Bogumi[ Brnlnše!k. PlandlntSiki vesimti!k XX, 8, 1.69-1712. 
Društvo za <raziskovanje jam v Ljubljani. S:ovenska straža št. 1Jli3. 

192.2,: Kirookii s<vet ~n njegovi pojeJVi. Polj<udnoznarnstvend spi<s s slri!kiaJIDi. Ljubljana, 
Učiteljska tils'karma, l\0<5 str. 

1932: V prepad~h. <Mohorjeva knjifulica, Ljubljana. 
1-94'0: Spronilllli na Koč€1Vje. P181Ili:ruski vestrlilk 40, 6, 1!55--'1159. 
1<948: škodjnn.sk!a j:am1t. Bmteus 1·0, 7, llU~1i84. 

V1mjenli bi!ser (Ra!kova dOilina). Planilins<kii vestnik 48, 5-6-7, 1178-184. 
19419: KTiaJs žirvli. Pmteus lil, 7', 1187-1192. 

Podzemski leidendlk,i. Proteus 12, 1, 113-1'8. 
Zatdnji kralj. ProteUIS l2, 4-5, 11314-1138. 
Na grob[ji BilstrJJškega ledencilka. P<lanin,skti vestrlik 49, J., 9-20. 

1950: V,ilsoka voda v Raik!ovi dolinli. Plroteu:s 12, 6, 173-1178. 
1195<1:: RaJrova doli:na (Topogm1iski pregled). P!roteus 1.3, 6, 1<1~6-1'90. 

Pazinski potok <in jama Fojba. Proteus 14, 4-5, 133-140. 
P,redij'amslk,i grad iiJn nj.egove jtame. Pl•anim1ski vesllniik 51, 1, 3'5-413. 
GLoboka a[,pimis1iilka. Pdanim•ski ves,trld!k 51, 4, 1,19-12:9. 

1953: Sla[)a v ooteski iP:reldoselj nli več. P1roteus 1<5, 6, 140-1<44. 
Rakava dolllima poZJirmi. P1roteus 1:5, 8, 2:05-2.09. 
še nekaj besed o Pr·edos:Lju. Hroteus 1:5, 9, 255. 
Po nahllvu v Belli druimli. Proteus 1<6', 3, 75-79. 
Led v VIT'anji im Skedneni jarmi. Plmteus 16, 4-5, 109-111!4. 
Dogadkii v Flredos[ju v Kamn±ški Bi.s1Jrioi. Plani:nski vestl1lliJk 53, 3, 115-119. 
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K:Jraški pojavi v Kammiškiih plamtilnah. Planinski ves.t:mik 53, 6, 261-270. 
Vz.ornilili.. Planinski vestnik 53, 145. 
'Driglwvski ledenliik L 118'92/93. Plamin:skd vestnik [;3, 371. 

11~514: Snežnik spomladi. Plnninstfui vestniJk 54, 7, 362. 
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le 55: Začetek 1elt1ošnje p<JIIIlladi v škocjnnskilh j1amah pri Divači. Prolteus,17, 10, 294-295. 
Raz!iskovamde na:šega ;visokogorskega kJmsa. P1rvli jug. spel. kongres, Postojna, 
1954, 51>----514. 

1956: Ledene sveče v kraških jamah. P.rot·eus 19, 2, 41-45. 
Z m'ladrino na Slarv!nlilku. PJa:ni:nSki vestnik 56, 8, 409. 
Arhi,tekt1:ii dol.Ji!ne 'DriglaiVsik:ih jtezer. Pla.ndnski .vestnik 56, 1t2, 643-657. 
Skrivnostna Ljubljanica. Slov. :i1zseljenslill koledar, 327-340. 
Škocj.an!s:ke jame. Koledar Prešernove družibe. 

1.957: Kcmški svet in njegJovi pojavi. Mlwdintska knjiga, 1-1,83. 
Vse ok-oli ~edenlilka. PJamilnSkd vestni!k 57, 3, 1121 
Nws1lop pomladi v škocj,amslkih jamah. Plnnins'k!i veS'tnik 57, 6, 3'50-353. 
Kras v Kamniških planinah. Ka.mni.ški zborrnik, 3. Kamnik 

1.958: Ptrepad Gmdi:šm:ilca prti Loga~tcu. Proteus 2.0, 8, 21(}-21116. 
Stara •l'omalntiika ob CerklllilSkem j.ezeru. Proteus 21., 2, 33-36. 
T,r~glavsko brezno- leden[ca? PrQteus 211, 3, 75-80. 
'Drikotn~'k Cenknilska kotldm:ar-Loška dolina-Bloška pl.amota. Tul"is:t11čnti vestnik 
VI, 4, 1114-.1'17. 

HJ;J9: RaikOIVemu Škocjnnu popo1no VlaJrstvo. P1roteus 2'1, 7, 1195-19-6. 
Modro in Rdeče jezerro prti Lmot~em. Proteus 22, 1, 14>----18. 
Prepad žiglOIVica. Proteus 2:2, 2', 44~418. 
T,riglavski ledenik in njegova skrivnost- brezno Planinski vestnik 59, 9, 387-394. 

1960: Krras v jesemsklih nalliivih 1959. Proteus 23, 1, 8-14. 
Sence daJV1ll!ih dnti. Plaminski vestnlilk 60, 8, 34!3-346. 

1961: Viruk::a voda na k::rwsu jeseni W60. Proteus 23, 4-5, 1!2•4--12.6. 
Tri veil.dike podzemell:jske jla~me. Proteus 214, 1., 1·0-14. 
Miojii spomlitni llia puvo dej1avrnost Društva za ra,~iisoovam.je jam Sl-ovenlide (119'10-
-1191!3). Naše jame 2 .(Hl·60), 6--ltO. 
Cerkniško jezero. MK Ljublj.ama. 

1963: Plnninsko po~je- kraški spomenik Proteus 25, 9-10, 2158-2,62. 
Klic divjine. PlamlinSikli vestndlk 63, 1163. 
Lepote Kll'ižne jame. Plam:i.:ns:kli vestnliik 63', 7, 3116-320. 
Obvarrujmo Plnninsko polje. Nooe j:ame 4 (1\962), 2·8-30. 

1966: Rla:klorv škocjlam. Ljubljam.1a, KOiniserrvaJ1Joii'S'ki za"VCod SR Slovenii;je, 21 str. (Kultur
nti im nwrwvni &pOIIIlenilkd S1o>venli,je; 6). 

19617: Vwovamj·e gozdOIV nad ledenfumi jalii1aiilli. VaJrstvo na~rwve V, lil'--1.3. 
škocjanske jame. Ljubljana, Konservatorski zavod SR Slovenije, 28 str. (Ku1-
tU!l1lli in na~rwvni spomenliJkli Sloveni:je; 5). 
Cerkniško jezero, Ljub'ljana, Zavod za spomeniško vanstvo SRS, 29 str. (Kul
turm:i spomenlilkli SlOIVenli~e; 9). 

196·7-68: Nekaj problemorv ob poizkusu ojeZJeritve Cerknwškega jezerra. P:roteus 30, 
4-5, W1i-li3:2. 

1968: Naše jame. ObzomdJk 68, U, 8'7!1-8'78. 
1:968-69: V jamah za soško fronto, I., II., III. Planims:ki vestnik 68, 9, 420-422; 69, 

3, 12'1i-1M; 619, 7, 3.00-302. 
1970: šestde&l€$ let Društrva za raziskJovande podzemcljskih jwrn Slovendje. Pro'teU\s 32, 

9-10, 400-401 im Plamlilnislill vestn!ilk 70, 239. 
1971': Uslballl.oviltev Dru:štva za Daz!isklov;amje jam S'lOIVeni·je leta W10. Naše jame 12 

(1970), 9-114. 
1973: Po taborni ško v Postojnsko jamo. Moj mali svet V, 1, 38-39. 

S taborniki v Krpanov o deželico. . . iMoj mali svet V. 2, :95. 
Dolina Kamniške Bistrice. Moj .maJ.i svet V, 5, 235-236. 
Tri lepotice na severni sitra.'1i Kamnišlkih planin. Moj mali svet, V, 8, 385-386; 
10, 487; J.l, 530. 
Severozahodne Kamniške olanine. Moj maH svet, V, 11, 530-531. 

'1t974: Kamniške planine tja do Žirov:nice. M-oj mali svet VI, 6, 44. 
1'979: Moje steze. Matriilbo!I', Obzorja, 334 str. (Domače in tuje gore). 

Sesrt:avi[a Mada Kramjc 
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O PO :\iBA 

Prof. Pavel Kunaver nam je prijazno posredoval nekaj dodatnih podatkov 
k fotografiji, ki je bila objavljena na naslovni strani 20. letnika. Ta fotografija 
je bila prvič objavljena v njegovi knjigi Kraški svet in njegovi pojavi leta 1922, 
ki ja je založila Učiteljska tiskarna v Ljubljani. Na sliki sta Ivan Kovač na 
'dnu brezna, Pavel Kunaver pa se spušča po steni. Fotografiral je Bogumil 
Brinšek. 

Strani na objavljeni sliki sta zamenjani. To je spravljala v dvom tudi ured
ništvo, ki se je odločilo na strani glede na stanje in emulzijo na negativu. 

Za podatke o že zgodovinski fotografiji se iskreno zahvaljujemo. 

Naše jame, 21, 1980 



IN MEMORIAM 

DR. LAVO CERMELJ 

Prav je, da se tudi jamarji spomnimo dr. Lava Čermelja, slovenskega 
znanstvenika, ki je posvetil velik del svojega življenja kulturnoprosvet
nemu dvigu rojakov na Primorskem, ob tem pa tudi po2lorno spremljal doga
janja na področju naravoslovja in o njih poročal v delih, strokovnih in po
ljudnih. Da ne bi ponavljal že dovolj v podrobnostih znanih lastnosti, naj 
omenim le njegovo dolgoletno delovanje pri Proteusu, katerega urednik je bil 
v letih 1939-41 in od 1947 do 1969. V tem času je pisal in neutrudna iskal so
delavce, jih spodbujal in učil pisanja. To je bil čas, ko smo jamarji, ki tedaj še 
nismo imeli svojega glasila, večji del jamarskih ali speleoloških člankov in pri
spevkov objavljali prav v Proteusu (Geografski obzornik 22, 1975). To nam je 
omogočal on, katerega eden izmed ciljev je bil, kot piše Fran Dominko (Pro
teus, letnik 37), da bi obujal v čim širših ljudskih plasteh zanimanje za izsledke 
naravoslovnih znan()sti in tehnike, da bi se kot narod čilmprej vključili v nasto
pajoče tokove splošnega razvoja v svetu. Omeniti velja, da je prof. Čermelj kot 
enega svojih prvih člankov za Proteus napisal prav s področja krasoslovja (3/76, 
7 /25). 

Komaj smo praznovali njegovo devetdesetletnico, za katero je bil napisan 
del pričujočega sestavka, že smo ga, kljub navidezni življenjski energiji in bi
strosti duha, izgubili. Z njim je naše naravoslovje izgubilo velikega človeka in 
vzgojitelja. 

Dušan Novak 

Naše jame, 21, 198~ 



POSTOJNSKA JAMA 
Telefon 067/21 841, 21161, Telex 34106 YU JAMA 

POSTOJNSKA JAMA 

VSTOPNINA: l. 5.-30. 9. l. 1.-30. 4. 

- oorasl!li. 60 
l. 10.-31. 12. 

40 
- owoai od 6 do 1,2 lett, tujii študemttje z izkaznico, 

or~li,ziirune skupine JLA 30 25 
- or!§aniiiziiirune skupme OS[li()f\nillih in srednjih šo~ 20 115 
V gonnje oetne i'e za ogled PostJojlnske jame V!lcljučen tudi pt'evoz z jam
sko že1ezrntiJoo in vodl!lli.ška služba. Ogled Postojn,ske jame traja emo uro 
m pol. 

URNIK: 
l. Od l. 81priJa do 30. septembra: ob 8.30, 110.30, 113.30, 116. in 18. uri. 
2. Od l. do ,3!1. dkrtloooa: ob 8.30, 1'0.30, 13.30, 16. in 1.7. urli. 
3. Od 1'. nOJVembra do 31. mruroa: ob 9.30 in 113.30. 
4. V seeJOII1ri so obilslki tudli. vs:alke poil me, odvtiJSil1o od števtill.a obriskorval

cev, po zgoraj n13.1Ved.eruih cenah. Elnaiklo velja za najavljene skupine. 
5. Po dogovoru z upraVro Posiojfl'Ske j,ame so lah!lm IZREDNI OBISKI 

ob V!S8ikem času, rill1 Slicer s plači[om enJm-.atne pll'ilslto.jbliine 2.000 dlin za 
poseben obisk poleg vstopnlice za vsakega oblislkiorvaloa. 

PIVKA IN Č:RNA JAMA 

VSTOPNINA: 
- skuplillle do vikljuilno 20 oseb 
- 'skU[pilne 2!1 rill1 več oseb--opo osebi 
V goomje cene je vkiljuč,eina tudii -vodnd.,§ka Služba. 

URNIK 

dliln 
400 

20 

Obi!skli so po dogovoru z uprarvo Postojnske jame. RezeTIV!aJCi,jJa je nujna 
2 dnli pred obliskiom. 

PREDJAMSKI GRAD 

VSTOPNINA: dlin 
- odlrastli 1'5 
- obroci od 6 do U?. let, organi:zl~rnne skupine šoil, oDganliziirane Sku-

pine JLA 10 

URNIK: 
l. Od 1. aJprliQ.a do 30. septembra: od 8. do 1~. ure. 
2. Od 1. o\rotJobra do 30. novembra iln od l. do 31. marca: od 9. do 1,6. ure. 
3. Od l. decembra do 28. februarja: od 9. do 116. ure, ob ponedelljkiih 

zap[llJo. 

Vablimo tudli na ogled drugih tt.misti.Č!Illih j1am v Slorvem!iiji, kiot so: Fla
nli.Jnslm jama, Šlmcjooske jame prli Diva~čri, Vill€1!1:i.ca prli L!iipicd, Dimnlice 
prd Korzlinli, Želoona jama pri Domžalah, Elmncetova jama pr Ribnlici1 
Kostan:j€1Vi&lm jama pr:i KoslJaln,jevi:cd, Taborska jama pri Grosu:prjem, 
Pekffi prli šempetru. 



HOTEL LEV 

15 LET 

SE PRIPOROčAMO 

61000 LJUBLJANA JUGOSLAVIJA 
VOSNJAKOVA 1 
TELEFON 310 555 
TELEGRAM LEVHOTEL 
P. O. B. 367 
TELEX 31350 
ZIRO RACUN 50100-601-10222 
LJUBLJANA 

GEOLOSKI ZAVOD LJUBLJANA 
TOZD GEOLOGIJA, GEOMEHANIKA IN GEOFIZIKA 

LJUBLJANA, Parm01va 33, tel. 315 044, Linha,rtJava 9, tel. 327 954 in 327 747 

Geološke raziskave 
Raziskave mineralnih surovin 
Inženirskogeološke raziskave 
Hidrogeološke raziskave 

NA OVITKU: 

SPUSCAN JE PREK PREVISA 
l. Vrvno zavoro aretiramo, vpnemo nožno prižemo iJn zabijemo svedrovec. 
2. V svedrovec pritrdimo spodnji del vrvi z osmico, izpnemo nožno prižemo in 

se spustimo z vrvno zavoro v zanko zgornje vrvi ter zavoro aretiramo. 
3. Z nožno prižemo se dvignemo, vpnemo prsno prižemo in sprostimo vrvno 

zavoro ter jo prestavimo na spodnji del vrvi. 
4. Vrvno zavoro aretiramo, se dvignemo na nožni prižemi, izpnemo prsno 

prižemo in se spustimo v aretirana vrvno zavoro. 
5. Izpnemo nožno prižemo, sprostimo vrvno zavoro in nadaljujemo s spušča

njem. 

VZPENJANJE PREK PREVISA 
6. S pomočjo nožne in prsne prižeme se vzpnemo čim bliže k vozlu. 
7. Nožno prižemo prepnemo na zgornji del vrvi, ki jo napnemo s pomočjo 

nožne prižeme in druge noge. 
8. V napeto zgornjo vrv vpnemo še prsno prižemo in nadaljujemo z vzpe

njanjem. 
9. Z roko ali nogo odrivamo vrv od skale. 
10. Vloga varovalne vrvice (popkovine): Jamar visi z varovalno vrvico na nožni 

prižemi, če napravi napako ali odpove, preden vpne prsno prižemo ali vrvno 
zavmo. 

Posnetki: Tomaž Planina 
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