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KRAŠKA OBMOČJA LUKSEMBURGA
IZVLEČEK:
V diplomskem delu so predstavljena kraška območja v Luksemburgu, poleg tega pa so
opisane tudi naravnogeografske značilnosti Luksemburga ter jame in jamarstvo v
Luksemburgu. Namen dela je ugotoviti in določiti lego območij krasa, opredeliti
naravnogeografske pogoje, pod katerimi se je kras razvil, kot tudi ugotoviti značilnosti in
morebitne posebnosti krasa v Luksemburgu. Eden izmed namenov dela je tudi opredeliti
povezavo med krasom in turizmom na kraških območjih. Pri nastajanju diplomskega dela
je bila uporabljena razpoložljiva in dosegljiva literatura s krasoslovno in speleološko
tematiko o Luksemburgu, uporabljeni pa so bili tudi podatki in slikovno gradivo,
pridobljeno na terenu. V Luksemburgu se nahajata dve območji krasa. Prvo območje leži
na severovzhodu države, ob reki Sûre, kjer se nahaja kraška jama Moestroff. Drugo
območje krasa leži na vzhodu Luksemburga, ob reki Mozeli, kjer najdemo jamo
»Kelsbaach«. Med območjema lahko opazimo mnoge podobnosti. Obe območji se nahajata
v dolomitnih skladih Muschelkalka. Pri obeh gre tudi za hipogeni tip krasa, za katerega je
značilna transverzna speleogeneza, katere posledica so labirintni vzorci jam, poleg tega pa
je značilnost tudi odsotnost površinskih kraških oblik. Kljub obstoju krasa, kraški jami v
Luksemburgu nista odprti za turiste, prav tako pa na kraških območjih v Luksemburgu ni
ostale turistične ponudbe, ki bi bila povezana s kraškimi oblikami.
KLJUČNE BESEDE: geografija krasa, Evropa, Luksemburg, tipi krasa, speleogeneza

KARST AREAS OF LUXEMBOURG
ABSTRACT:
This thesis presents karst areas in Luxembourg, in addition are also described physical
geographical features of Luxembourg, caves and caving in Luxembourg. The purpose of
the work is to identify and determine the position of karst areas, to define the physical
geographical conditions under which the karst has developed, as well as to identify the
features and possible karst features in Luxembourg. One objective of the work is to
evaluate the connection between karst and tourism in the karst areas. During making the
thesis available and reachable literature with karst and speleological theme of Luxembourg
was used, as well as information and photograph material produced on site. In
Luxembourg, there are two areas of karst. The first area lies to the northeast, along the
river Sure, where there is a karst cave Moestroff. Other karst area lies to the east of
Luxembourg, along the river Moselle, where we find the cave "Kelsbaach." Between areas
we see many similarities. Both areas are located in the dolomite funds of Muschelkalk.
Both cases also involve hypogene type of karst, which is characterized by transverse
speleogenesis, resulting in labyrinthine cave patterns and the characteristic lack of surface
karst formations. Despite the existence of karst, karst caves in Luxembourg are not open
for tourists, as well as in karst areas of Luxembourg there is no other tourist offer that
would be connected with karst formations.
KEY WORDS: karst geography, Europe, the Luxembourg, karst types, speleogenesis
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1. UVOD
V svojem diplomskem delu bom obravnaval tematiko kraških območij v Luksemburgu. O
obravnavani temi v preteklosti v strokovni literaturi ni bilo veliko napisanega. Prvi, ki so
začeli s preučevanjem kraškega sveta v Luksemburgu so bili člani Speleološkega društva
Luksemburga, ki so raziskali in izmerili labirintno kraško jamo Moestroff, leta 1992 pa so
člani Speleološkega društva Luksemburga organizirali v Luksemburgu krasološko
srečanje, na katerem so bili predstavljeni rezultati raziskovanja jame Moestroff. Velik
prispevek k znanstvenem raziskovanju krasa v Luksemburgu je imel tudi ukrajinski
krasolog Alexander Klimchouk, ki je znanstveno utemeljil nastanek kraške jame
Moestroff. Posredno je predvsem s kartografiranjem območja Luksemburga pri
raziskovanju krasa na območju Luksemburga sodelovala tudi Geološka služba
Luksemburga.
Namen in cilji mojega raziskovanja in diplomskega dela so: ugotoviti in določiti lego
območij krasa v Luksemburgu in jih analitično predstaviti; ugotoviti in opredeliti
naravnogeografske pogoje, pod katerimi je kras v Luksemburgu nastal, njegove oblike in
posebnosti ter postavitev vrst krasa v Luksemburgu v širši kontekst krasa v svetu; ugotoviti
povezavo med krasom in turizmom na kraških območjih, ki se izraža predvsem v turistični
ponudbi.
Pred raziskovanjem sem postavil dve delovni hipotezi. Prva hipoteza se glasi: V
Luksemburgu obstajajo območja krasa, ki ga lahko uvrstimo v širši tip krasa v svetu.
Druga hipoteza je povezana s turizmom na kraških območjih in se glasi: Na kraških
območjih obstaja turizem, ali turistična ponudba in je v večji ali manjši meri povezana s
kraškimi pojavi.

1.1. METODOLOGIJA RAZISKOVANJA IN STRUKTURA
DIPLOMSKEGA DELA
Metodologija raziskovanja je obsegala najprej zbiranje gradiva o kraških pojavih v
Luksemburgu in pripravo na terensko delo. Med raziskovanjem sem predelal dosegljivo
literaturo s krasoslovno in speleološko tematiko o Luksemburgu. Terensko delo je
obsegalo zbiranje dodatnih informacij o krasu in turizmu na kraških območjih v
Luksemburgu ter zbiranje slikovnega gradiva in fotografiranje kraških oblik.
Diplomsko delo je sestavljeno iz štirih vsebinskih sklopov. V prvem sklopu so opisane
naravnogeografske značilnosti Luksemburga, med katerimi so izpostavljeni geologija,
relief ter klima Luksemburga. V drugem vsebinskem sklopu so predstavljena območja jam
in jame v Luksemburgu. Namen tega poglavja je določitev izvora jam, medtem pa so
izpostavljene kraške jame. Analiza in opis območij krasa s kraškimi jamami sta podana v
tretjem vsebinskem sklopu, v katerem so opisane tudi teorije o nastanku kraških jam v
Luksemburgu. V zadnjem poglavju je opisan turizem na kraških območjih v Luksemburgu,
pri tem pa gre predvsem za analizo turistične ponudbe na teh območjih.
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2.
NARAVNOGEOGRAFSKE
LUKSEMBURGA

ZNAČILNOSTI

Zanimivo je, da je na območju velikega vojvodstva Luksemburg, na vsega 2586 m²,
presenetljivo velika geološka raznolikost. Luksemburg lahko v osnovi razdelimo na dve
naravni regiji, ki se tako geološko, kot geomorfološko razlikujeta. Te razlike so posledica
dvigovanja površja v poznem terciarju, ki je povzročilo pospešitev erozijskih procesov, ki
so odkrili neskladja med kamninami (Overview of the geology of Luxembourg, 2009).
Ime, ki se največkrat pojavlja za poimenovanje prve naravne regije je Ösling, drugo ime
zanjo pa je tudi Eisleck. Leži na severnem delu države in zavzema približno eno tretjino
ozemlja Luksemburga. To območje je del Ardensko-renskega ščita, ki spada v pas
hercinskega hribovja in se razteza prek Nemčije, Belgije in Francije (Overview of the
geology of Luxembourg, 2009).
Na južnem delu Luksemburga, kjer mezozojske plasti prekrivajo paleozojsko osnovo, leži
druga naravna regija, to je naravna regija Gutland. Zavzema okoli dve tretjini ozemlja
države in tvori najseverovzhodnejši del Pariške kotline (Overview of the geology of
Luxembourg, 2009).

2.1. GEOLOGIJA IN GEOLOŠKI RAZVOJ
LUKSEMBURGA (Slika 1: Geološka karta Luksemburga)

OBMOČJA

Kamnine, ki tvorijo osnovo regije Ösling, izvirajo iz glinenih in peščenih sedimentov, ki so
se naložili na dno epikontinentalnega morja v času srednjega devona. Material je bil
prenesen s kontinenta »Old Red«, ki se je nahajal približno na geografski širini današnje
Danske. Sedimenti iz obdobja devona so se naložili v debelini nekaj tisoč metrov. V
obdobju karbona in hercinske orogeneze se je morje začelo umikati, nastalo pa je hercinsko
gorovje, katerega ostanki tvorijo današnje Ardene. V tem času so se spremenile tudi
kamnine. Večina peščenjakov se je spremenila v skrilave peščenjake (Slika 2), čisti
peščenjaki so kristalizirali v kvarcite (Slika 3), glinavci pa v skrilavce (Slika 4), (Aperçu
géologique du Luxembourg, 2009).
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Slika 1: Geološka karta Luksemburga

Vir: Carte géologique du Grand-Duché de Luxembourg (po geološki karti Luksemburga
1:100.000). 1998, Luxembourg, Service Géologique du Luxembourg
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Slika 2: Skrilavi peščenjaki

Vir: Les Paysages Géologiques du Luxembourg, 2010, str. 7
Slika 3: Kvarcit

Vir: Les Paysages Géologiques du Luxembourg, 2010, str. 7
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Slika 4: Skrilavci

Vir: Les Paysages Géologiques du Luxembourg, 2010, str. 7

V času hercinske orogeneze, v zgodnjem in srednjem karbonu, je prišlo tudi do nagubanja
sedimentov v smeri od severovzhoda proti jugozahodu. Od severa proti jugu so se
oblikovale: Bastonska antiklinala, wiltzško-eifelska sinklinala in givonska antiklinala
(Slika 5) (Overview of the geology of Luxembourg, 2009). Do konca paleozoika je bilo
hercinsko hribovje večinoma zravnano do peneplaina (Overview of the geology of
Luxembourg, 2009).
Slika 5: Bastonska antiklinala, wiltzška sinklinala in givonska antiklinala

Vir: Les Paysages Géologiques du Luxembourg, 2010, str. 7
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V zgodnjem mezozoiku je ležala na območju Luksemburga Eifelska depresija, ki je
ločevala Ardene od Renskega ščita. Prek Eifelske depresije je severno Nemško morje
doseglo območje Luksemburga in Lorensko depresijo. To območje je morje prekrivalo do
srednje jure. Skladi, ki so se nalagali od zgodnjega triasa do srednje jure, ponekod
dosegajo tudi do 1000 metrov debeline (Aperçu géologique du Luxembourg, 2009).
Triasne sedimentne serije so napredovale proti zahodu, do ardenske osnove in dosegle
današnje meje Belgije in Luksemburga v srednjem triasu. Ti skladi so del »nemškega
triasa«. V verigi spodnjega triasa prevladujejo rdeči peščenjaki, glinenci in konglomerati
ter tvorijo »buntsteinsko« skupino. Tej sledijo dolomiti (Slika 6), laporji srednjega triasa
(Slika 7), ki tvorijo skupino »Muschelkalk«, dolomiti in laporji zgornjega triasa pa tvorijo
skupino »Keuper«. Danes lahko te sklade opazimo v stiku med območjema Eisleck in
Gutland. Iz srednjega in poznega triasa so tudi skladi sadre. Na vzhodu, v dolini Mozele,
so skladi sadre razviti v fino zrnatih in dolomitnih oblikah, medtem ko na zahodu proti
belgijski meji delci postajajo vedno večji - do konglomeratov, dolomita je vedno manj in
sadra izginja (Overview of the geology of Luxembourg, 2009).
Slika 6: Dolomit

Vir: Les Paysages Géologiques du Luxembourg, 2010, str. 11
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Slika 7: Srednjetriasni lapor (Keuper)

Vir: Les Paysages Géologiques du Luxembourg, 2010, str. 11
Proti koncu triasa je Eifelska depresija izgubila svoj paleogeografski vpliv na
sedimentacijo, večji vpliv pa je v juri imela Pariška kotlina, v kateri se je oblikoval
Luksemburško-trierski zaliv (Slika 8).
Slika 8: Luksemburško-trierski zaliv

Vir: Aperçu géologique du Luxembourg, 2009
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Kljub vsemu obstajata dva primera, ko je Eifelska depresija spet pridobila na
pomembnosti. Z območja Eifelske depresije so bili v Pariško kotlino v obdobju spodnjega
Liasa s severa preneseni peščeni sedimenti, ki tvorijo velike enote lečastega peščenjaka,
med katere sodi tudi luksemburški peščenjak (Slika 9) (Overview of the geology of
Luxembourg, 2009). Obalna črta ob Ardenih se je v obdobju jure postopoma oblikovala v
smeri severovzhod – jugozahod. Sklade spodnje (Lias) in srednje (Dogger) jure sestavljajo
pretežno, modrosivi skrilavci, apnenci, apnenčevi skrilavci laporji (Slika 10), ki tvorijo
»modri lias« (Overview of the geology of Luxembourg, 2009). Ti skladi so v večini
prekrili peščene sedimente iz obdobja spodnjega Liasa (Aperçu géologique du
Luxembourg, 2009). Sedimentacija se je nadaljevala v deltastem okolju, kjer se je odložila
oolitska železova ruda. Ta kamnina z železovo rudo je dobila ime Minette in tvori
najsevernejši del lorenskega železovega bazena (Overview of the geology of Luxembourg,
2009). Okolje sedimentacije se je spet spremenilo v obdobju zgornjega Doggerja, saj so
takrat obale morja potekale v smeri vzhod-zahod. V tem obdobju so se odložili bioklastični
in grebenski apnenci (Slika 11), ki so hkrati najmlajši morski sedimenti, ki jih lahko
najdemo na območju Luksemburga, med njimi pa se pojavljajo tudi vrivki laporja (Aperçu
géologique du Luxembourg, 2009).
Slika 9: Luksemburški peščenjak

Vir: Les Paysages Géologiques du Luxembourg, 2010, str. 11
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Slika 10: Spodnjejurski lapor (Lias)

Vir: Les Paysages Géologiques du Luxembourg, 2010, str. 11
Slika 11: Rumelanški apnenec

Vir: Les Paysages Géologiques du Luxembourg, 2010, str. 11

Od pozne jure naprej je bilo ozemlje Luksemburga del kontinenta. Skozi terciar in kvartar
so se na območju Luksemburga odlagali rečni sedimenti, ki ne presegajo debeline desetih
metrov (Overview of the geology of Luxembourg, 2009). Med alpidsko orogenezo so se
plasti na območju Luksemburga le rahlo nagubale, pojavili pa so se številni prelomi
(Aperçu géologique du Luxembourg, 2009). Strukturno je za območje Luksemburga
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značilno nagubanje plasti v smeri severovzhod-jugozahod in nagnjenost okoli 10˚ proti
jugozahodu (Overview of the geology of Luxembourg, 2009).
V obdobju pliocena se je zgodil splošni dvig površja območja Luksemburga, ta pa je bil
bolj izrazit na severnem delu. Rezultat dviga je bil, da so bile mezozojske plasti na
območju današnjih Ardenov popolnoma erodirane (Overview of the geology of
Luxembourg, 2009).
Na področju mineralnih virov je bilo v preteklosti dolgo najpomembnejše kopanje
železove rude na območju »Minette«. V preteklosti so na območju Luksemburga obstajali
tudi rudniki svinca, bakra in antimona, na območju Öslinga so kopali tudi skrilavec, na
območju Gutlanda pa sadro in dolomit. Danes je rudarstvo v Luksemburgu skoraj
popolnoma opuščeno, obstaja le nekaj mest, kjer kopljejo različne gradbene materiale
(Overview of the geology of Luxembourg, 2009).
Vodoprepustne kamnine peščenjaka, dolomita in apnenca, pod katerimi se nahajajo za
vodo neprepustne plasti laporja, tvorijo serijo vodonosnikov. Med temi kamninami je daleč
najpomembnejši luksemburški peščenjak, ki je vir okoli 60% pitne vode Luksemburga. Po
drugi strani pa je regija Öslinga zaradi svoje litološke sestave zelo revna s podzemnimi
vodnimi viri (Overview of the geology of Luxembourg, 2009).
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2.2. RELIEF (Slika 12: Karta reliefa Luksemburga)
Kot je bilo že omenjeno na začetku, lahko razdelimo območje Luksemburga na dve
naravni regiji. To delitev lahko uporabimo tudi pri opredelitvi reliefa. Opazimo lahko, da je
izoblikovanost reliefa v Luksemburgu zelo odvisna od geološke podlage, poleg tega pa je
vidna tudi očitna razlika med reliefom območja Öslinga na severu in Gutlanda na jugu. Na
območju Öslinga lahko opazimo globoko vrezane rečne doline v bolj odporne kamnine iz
časa devona, ki sestavljajo višje, planotasto površje Ardenov. Na območju Gutlanda, kjer
se nahajajo kamnine iz časa triasa in jure, relief ni tako enoten. Vidna je namreč velika
razlika med reliefom na območju bolj odpornih kamnin in reliefom, kjer so kamnine manj
odporne.
Slika 12: Karta reliefa Luksemburga

Vir: Grand-Duché de Luxembourg, Carte geologique sur relief. 2001. 1:150.000,
Luxembourg, Service Géologique du Luxembourg.
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2.2.1. ÖSLING
Območje Öslinga lahko kljub načelni enotnosti reliefa razdelimo na več manjših enot. Na
severu leži uravnano površje planote Troisvierges, na vzhodu in jugu Öslinga se planota
razteza v daljših grebenih, ki tvorijo jermene planote, v centralnem delu Öslinga pa na
območju wiltzške sinklinale leži wiltzška kotlina (Slika 13) (Storoni, 2010).
Slika 13: Planota, jermeni planote in wiltzška kotlina

Vir: Les Paysages Géologiques du Luxembourg, 2010, str. 14

Planota Troisvierges je višje in uravnano površje, sestavljeno v večini iz odpornejših
skrilavih peščenjakov, ki se je oblikovalo v terciarju in razprostira na nadmorski višini
okoli 500 metrov (Slika 14), na vzhodu pa je planota omejena z dolino reke Our. Ena
izmed značilnosti planote Troisvierges je lega ob razvodnici med porečjema Meuse in
Rena, kar pomeni, da se tam nahajajo izviri rek, ki se še niso mogle oblikovati globljih
dolin (Storoni, 2010).
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Slika 14: Površje planote Troisvierges

Vir: Les Paysages Géologiques du Luxembourg, 2010, str. 15

Na planoti se na razvodnici med porečjema rek Our in Soure pojavljajo položni griči v
višini približno 20 metrov. Eden izmed takšnih gričev, z imenom Colline Kneiff, doseže
nadmorsko višino 560 metrov, ki je najvišja točka Luksemburga (Slika 15) (Storoni, 2010).
Slika 15: Najvišja točka Luksemburga, Colline Knieff

Vir: David Edgar (4. 6. 2006), Wikipedia (citirano 29. 11. 2010)
Na jugu in na vzhodu Öslinga se planotasto površje ohranja v obliki daljših jermenov, v
katere se iz strani zajedajo doline v obliki grap. Površje jermenov ohranja približno enako
nadmorsko višino kot na severu na planoti Troisvierges. Na južnem jermenu planote leži
tudi tretji najvišji vrh Luksemburga, Napoleonsgaard (549 m) (Storoni, 2010).
V centralnem delu Öslinga, na območju wiltzške sinklinale, ki poteka v smeri jugozahodseverovzhod, se je izoblikovala wiltzška kotlina. V wiltzški sinklinali se v večji gostoti
pojavljajo mehkejši skrilavci, ki jih obdaja plast trših kvarcitov. Znotraj wiltzške kotline je
v kvartarju periglacialna vodna erozija v mehkejših skrilavih glinavcih izoblikovala
14

razgibano in bolj zaobljeno gričevnato površje, ki pomeni pravi kontrast v primerjavi z
globokimi dolinami s strmimi pobočji, ki so značilne za ostali del (Slika 16). Na vzhodnem
delu kotline se v večjem številu pojavljajo plasti kvarcitov in tvorijo v reliefu daljše
grebene, ki se zajedajo v kotlino (Storoni, 2010).
Slika 16: Gričevnato površje wiltzške kotline

Vir: Les Paysages Géologiques du Luxembourg, 2010, str. 20

2.2.2. GUTLAND
Na območju Gutlanda se je v triasnih in jurskih kamninah zaradi razlik v odpornosti
kamnin razvil tipični strukturni relief cuest (Slika 17). Od severa proti jugu Gutlanda so se
izoblikovale štiri cueste. Prva je cuesta karbonatov iz srednjega triasa (Muschelkalk),
druga je cuesta luksemburškega peščenjaka iz zgodnjega obdobja jure (spodnji Lias), tretja
sledi cuesta jurskih peščenjakov iz srednjega Liasa, najjužneje pa leži cuesta jurskih
apnencev (Dogger) (Storoni, 2010).
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Slika 17: Cueste na območju Gutlanda

Vir: Les Paysages Géologiques du Luxembourg, 2010, str. 28

Meja med reliefom Öslinga in reliefom Gutlanda, ki poteka v smeri jugozahod –
severovzhod, ni povsod popolnoma enotna. Na zahodu se relief iz ardenske planote počasi
spusti proti cuesti Muschelkalka (Slika 18), med tem ko proti vzhodu postaja meja med
Öslingom in Gutlandom vse ostrejša (Storoni, 2010).
Slika 18: Cuesta Muschelkalka pri Diekirchu

Vir: Les Paysages Géologiques du Luxembourg, 2010, str. 29
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V trše kamnine so reke na območju Gutlanda vrezale globoke in ozke doline. Izrazit primer
takšnih dolin se pojavlja predvsem na območju luksemburškega peščenjaka na
severovzhodu Gutlanda, kjer sta reki Črni in Beli Ernz vrezali globoki dolini, s strmimi
pobočji, v katerih se pojavljajo visoke pečine luksemburškega peščenjaka (Storoni, 2010).
Globoke in ozke doline v luksemburški peščenjak sta na zahodu Gutlanda ustvarili tudi
reki Attert in Mamer, na južnem delu območja luksemburškega peščenjaka pa je reka
Alzette ustvarila globoko in ozko dolino, ki teče tudi skozi mesto Luxembourg (Slika 19).
Slika 19: Ozka dolina reke Alzette skozi mesto Luxembourg

Vir: Svetlana Masalitina (avtor), Panoramio (citirano 30. 11. 2010)
Dalje po toku reke Alzette navzdol se soteska spremeni v dolgo, nasuto dolino, ki se
nadaljuje skoraj do sotočja z reko Attert (glej Sliko 2). Drugačnega nastanka je dolina reke
Mozele ob vzhodni meji Luksemburga, ki se je razvila na območju večjih prelomov. V
dolini Mozele pogosto prihaja do pojava močnega plazenja tal, nad dolino pa se ponekod
dvigajo visoke pečine iz dolomita (Storoni, 2010). Ob sotočju rek Sure in Mozele pri kraju
Wasserbillig se nahaja tudi najnižja točka Luksemburga, ki se spusti do 133 metrov
nadmorske višine (Slika 20) (turistični vodič Grand Duchy of Luxembourg, 2006).
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Slika 18: Sotočje rek pri kraju Wasserbillig, najnižja točka Luksemburga

Vir: http://www.flickriver.com/photos/tags/mosella/interesting/ (citirano 29. 11. 2010)

Na jugu in jugozahodu Luksemburga, v pokrajini Minette, kjer je bilo v preteklosti
prisotno kopanje železove rude in železarska industrija, je človek relief močno
preoblikoval. Relief, ki je bil posledica kopanja železove rude, se pojavlja v obliki odprtih
kopov (Slika 21), prisotno pa je tudi posedanje površja, ki je posledica podiranja
podzemnih rovov (Storoni, 2010).
Slika 21: Ostanki odprtega kopa pri kraju Rumelange

Vir: Deromain (avtor), Panoramio (citirano 29. 11.2010)
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2.3. KLIMA V LUKSEMBURGU
Za klimo v Luksemburgu je odločilna lega v središču Zahodne Evrope, ki pomeni tudi
velik vpliv zahodne zračne cirkulacije, ki prinaša vlažen zrak in veliko padavin (Der
Luxemburg Atlas du Luxembourg, 2009).
Slika 22: Klimogram mesta Luxembourg

Vir: http://www.emporikitrade.com/uk/countries-trading-profiles/luxembourg/generalinformation (citirano 15.1.2011)
Iz klimograma mesta Luxembourg (Slika 22) lahko razberemo, da znaša povprečna julijska
temperatura okoli 17˚C, povprečna januarska temperatura pa 0˚C. Padavine so skozi vse
leto enakomerno razporejene, največ padavin pade od oktobra do decembra, najmanj pa
med februarjem in aprilom. Povprečna letna količina padavin je okoli 800 milimetrov
(WeatherOnline, 2010). Zaradi teh značilnosti lahko po Koeppen-Geigerjevi klasifikaciji
klimo Luksemburga uvrstimo v zmerno toplo klimo, z enakomerno razporejenimi
padavinami skozi vse leto in toplim poletjem (Cfb) (Robinson, Henderson-Sellers, 1999).
Pri Luksemburgu so relativno močno izražene razlike v temperaturah med letnimi časi, kar
je posledica kontinentalnega vpliva z vzhoda. Poleg tega so zaradi vpliva zahodne zračne
cirkulacije opazne tudi razlike v prostorski porazdelitvi padavin, na kar vpliva tudi
topografija. Bistveno več padavin namreč pade na ardenski planoti na severu in zahodnih
predelih Luksemburga, kot v dolini Mozele na vzhodu, kar lahko opazimo tudi na karti
prostorske porazdelitve povprečnih letnih količin padavin v Luksemburgu (slika 23)
(Luxemburg Atlas du Luxembourg, 2009).
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Slika 23: Razporeditev padavin na območju Luksemburga

Vir: Der Luxemburg Atlas du Luxembourg, 2009, str. 97
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3. JAME NA OBMOČJU LUKSEMBURGA
V tem poglavju imamo v mislih jame naravnega nastanka, oziroma jame, ki so nastale
zaradi naravnih procesov v kamninah. Na območju Luksemburga lahko namreč najdemo
tudi jame, ki jih je skozi zgodovino izkopal človek.
V Luksemburgu lahko dobre pogoje za naravni nastanek jam najdemo samo na območju
Gutlanda, saj samo tam obstajajo kamnine, ki so za vodo dovolj prepustne in razpokane ter
topne, da lahko voda, ki teče skozi kamnino, ustvari jame ali pogoje za nastanek jam. Med
takšne kamnine lahko uvrstimo spodnjetriasne dolomite (zgornji Muschelkalk) (glej
prilogo 1), ki se nahajajo v dolini reke Mozele, v spodnjem toku reke Sûre, ob spodnjem
toku reke Alzette in ob reki Attert. Poleg spodnjetriasnih dolomitov lahko med kamnine z
zgoraj omenjenimi lastnostmi uvrstimo tudi peščenjake, med katerimi izstopa
»luksemburški peščenjak« (glej prilogo 1), ki ga najdemo v dolinah rek Črnega in Belega
Ernza, ob Alzetti, med Hesperjem in Moesdorfskim gradom, v dolini reke Mamer ter ob
reki Eisch (Slika 24) (Höhlen, 2009).
Slika 24: Hidrogeološka karta Luksemburga z območji jam

Vir: Höhlen, 2009, str. 20
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V dolomitnih skladih je nastala labirintna kraška jama Moestroff, ki je s 4500 metri dolžine
rovov tudi največja in najbolj raziskana jama v Luksemburgu. Nahaja se pod planoto »Op
Kappendall«, v dolini ob spodnjem toku reke Sûre (Slika 22, območje 1). Vhod v jamo je v
dolomitni steni nad krajem Moestroff in predstavlja vhod v najvišjo etažo jame (Slika 25)
(Höhlen, 2009).
Slika 25: Vhod v jamo Moestroff

Vir: Höhlen, 2009, str. 30
Poleg Moestroffa lahko najdemo jame v spodnjetriasnih dolomitih tudi na vzhodu
Luksemburga, v dolini Mozele, med krajema Wasserbillig in Machtum (Slika 24, območje
2). Dve najpomembnejši jami v regiji ob Mozeli sta jami »Schlaufelslach« in »Kelsbaach«.
Jama »Schlaufelslach« se nahaja na gozdnem območju pri kraju Mertert in je z globino 35
metrov najgloblja jama v regiji. Vhod v jamo ima obliko naravnega vodnjaka, od tam pa
vodi pet metrov globok navpični rov v lijakasto dvorano. Po poševnem rovu se jama spusti
za 17 metrov, nato pa jama skozi trinajst metrov globok, ozek jašek doseže največjo
globino (Slika 26) (Höhlen, 2009).
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Slika 26: Profil jame Schlaufelslach

Vir: Höhlen, 2009, str. 46
Jama »Schlaufelslach« predstavlja tipično jamo v razpoki, ali »razpoklinsko jamo«, ki je
nastala s podiranjem navpičnih kamninskih plasti. Druga jama v regiji ob Mozeli je
labirintna jama »Kelsbaach«, ki se nahaja v dolomitni steni nad območjem, imenovanim
»Deisermillen«, pri kraju Machtum (Slika 27) (Höhlen, 2009).
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Slika 27: Vhod v jamo »Kelsbaach«

Marko Petan, 3. 3. 2010
Kot je bilo omenjeno, se nahajajo naravne jame tudi na območjih luksemburškega
peščenjaka. Glavna značilnost luksemburškega peščenjaka je zelo visoka poroznost, ki
omogoča, da sprejme kamnina veliko količino vode, ki razširi navpične razpoke v večje
prostore in z raztapljanjem ustvarja prostore med kamninskimi plastmi. Posledica je
podiranje blokov peščenjaka ter ustvarjanje »razpoklinskih jam«. »Razpoklinske jame« se
v luksemburškem peščenjaku nahajajo na območju Müllerthal, ob reki Črnega Ernza (Slika
24, območje 3) in na območju v dolini reke Mamer (Slika 24, območje 4) (Höhlen, 2009).
Območje Müllerthala, na desnem bregu reke Črnega Ernza, je najbolj znano po več metrov
visokih naravnih tvorbah iz luksemburškega peščenjaka, ki so posledica selektivne erozije
(Slika 28). Poleg tega predstavlja Müllerthal tudi območje največjih in najštevilnejših
»razpoklinskih jam« v Luksemburgu (Slika 29), v katerih lahko ponekod opazimo tudi
sigaste tvorbe v obliki slapov in zaves (Slika 30). Nekatere izmed jam so bile naseljene že
v prazgodovini, kasneje pa so jih za pribežališče uporabljali tudi puščavniki in roparji
(Höhlen, 2009).
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Slika 28: Veliki stebri iz luksemburškega peščenjaka

Marko Petan, 4. 3. 2010
Slika 29: Jama Keltenheil v Müllerthalu, tipični trikotni rov razpoklinske jame

Vir: Höhlen, 2009, str. 60
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Slika 30: Jama Sainte-Barbe, sigaste tvorbe

Vir: Höhlen, 2009, str. 73
Drugo območje, kjer se nahajajo »razpoklinske jame« v luksemburškem peščenjaku, je
območje ob reki Mamer. Jame se v večini nahajajo ob planotah »Op Reifels« in
»Direndall« (Slika 31), med krajema Schoenfels in Kopstal. Tudi tukaj lahko ponekod
opazimo sigaste tvorbe v obliki kapnikov in zaves (Höhlen, 2009).
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Slika 31: Navpični jašek v razpoklinski jami »Däiwelslach« na planoti Direndall, v dolini
reke Mamer

Vir: Höhlen, 2009, str. 119

3.1. ZGODOVINA RAZISKOVANJA JAM V LUKSEMBURGU
V Luksemburgu so leta 2009 praznovali petdesetletnico sistematičnega in kmalu tudi
znanstvenega raziskovanja jam. Leta 1959 je bilo namreč ustanovljeno prvo jamarsko
društvo v Luksemburgu, »Groupe Spéléologique Luxembourgeois« (dalje GSL) (Höhlen,
2009). Pred ustanovitvijo speleološkega društva so jame obiskovali maloštevilni ljubitelji
narave, leta 1959 pa je ljubiteljsko obiskovanje jam preraslo v sistematično raziskovanje. V
petdesetih letih raziskovanja in merjenja jam je bila raziskana večina tako umetnih kot
naravnih jam, med katerimi so tudi kraške. Aktivnost članov GSL je segla tudi izven meja
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Luksemburga. kjer so pridobivali znanje in izkušnje v drugih, za jamarje bolj atraktivnih
jamah (Höhlen, 2009). Razvoj jamarstva v Luksemburgu lahko razdelimo na več obdobij.
Prvo obdobje, ki je trajalo do leta 1969, je zaznamovalo pomanjkanje izkušenj na področju
raziskovanja jam. Na odločitev za ustanovitev prvega jamarskega društva v Luksemburgu
so na začetku vplivali predvsem uspehi francoskih jamarjev, ki so v tistem obdobju prodrli
v brezna globine 1000 metrov, glavni cilj luksemburških jamarjev pa je bilo znanstveno in
športno raziskovanje jam (Höhlen, 2009).
Prve jame, ki so jih luksemburški jamarji obiskali in sistematično raziskali so bile umetne
jame v dolini reke Mamer, imenovane Mamerleeën, pri kraju Schönfels (glej Sliko 22,
območje 4). To so bili ostanki kopov peščenjaka za grad v Schönfelsu. Od leta 1960 do leta
1969 so jamarji opravili štirideset raziskovalnih ekspedicij v Mamerleeën, med katerimi so
jame tudi topografsko izmerili (Slika 32) (Höhlen, 2009).
Slika 32: Topografija jame Mamerleeën, pri kraju Schönfels

Vir: Höhlen, 2009, str. 12
Leta 1961 je GSL začel izdajati glasilo, »La Vie Souterraine 1, (VISO)« (Slika 33), ki
izhaja še danes (Höhlen, 2009). Leta 1961 se je začelo tudi raziskovanje in merjenje kraške
jame Moestroff, med reko Sûre in Our, ki je v več etapah potekalo do leta 1977, ko so
izmerili njeno dolžino, začeli pa so s sistematičnim merjenjem temperature in vlažnosti v
jami (Höhlen, 2009).

1

Prevod: »Podzemno življenje«
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Slika 33: Prvi številki glasila »La Vie Souterraine«, iz leta 1961

Vir: Höhlen, 2009, str. 10
Že v začetku šestdesetih let se je začelo povezovanje luksemburških jamarjev s kolegi v
tujini ter raziskovanje brezen in jam v Franciji in Belgiji, leta 1973 pa je GSL postal član
»Union international de spéléologie«, kar je bistveno izboljšalo možnosti za sodelovanje z
društvi iz drugih držav (Höhlen, 2009).
Leta 1965 je prišlo do razširitve področja raziskovanja jam v Luksemburgu. Začeli so
namreč raziskovati »razpoklinske jame« v luksemburškem peščenjaku v regiji Müllerthal.
Prva jama, ki je bila odkrita, je bila jama »Sainte-Barbe« (Slika 34), kjer so tudi redke
vrste jamskih insektov. Poleg tega so v jami našli tudi ostanke človeške lobanje, stare okoli
4000 let, ki so dokaz, da je bilo območje planote iz luksemburškega peščenjaka poseljeno
že v neolitiku (Höhlen, 2009).
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Slika 34: Zapiski iz jame »Sainte-Barbe« v Müllerthalu

Vir: Höhlen, 2009, str. 13
Poleti leta 1967 so se začela izkopavanja in merjenja pri kraju Walferdingen, kjer so zajetja
vode še iz rimskih časov, imenovana »Raschpëtzer« in »Pëtschend«, kjer so leta 1986
prodrli v star, rimski vodovod (Slika 24, območje 5) (Höhlen, 2009).
V sedemdesetih letih je po eni strani še naprej potekalo raziskovanje in merjenje naravnih
jamskih sistemov v Luksemburgu, po drugi strani pa so člani GSL nadaljevali tudi z
raziskovanjem umetnih jam. Leta 1971 se je začelo raziskovanje rudnika bakra
Stolzenburg, kjer je bil leta 1980 odkrit podzemni prehod v rudnik (Höhlen, 2009).
Leta 1973 so člani GSL prodrli do konca tunela pri kraju Hoffet-Bernistap (Slika 24,
območje 6), ki je bil zgrajen med letoma 1828 in 1830 za blagovni transport in naj bi
povezoval reko Meuse in Mozelo. Tunel ni bil do konca zgrajen, dolg je bil 700 metrov, v
zahodnem delu pa danes leži v Belgiji in je v večini poplavljen (Slika 35) (Höhlen, 2009).
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Slika 35: Tunel Hoffet-Bernistap, profil

Vir: Höhlen, 2009, str. 142
Že v začetku sedemdesetih let so bile naravne jame velikih dimenzij v Luksemburgu za
člane GSL že raziskane in glede na stopnjo razvoja jamarskega društva GSL niso nudile
velikih izzivov, zato se je GSL usmeril v jame v Franciji, Belgiji in Avstriji, to pa je
zahtevalo večjo jamarsko izobrazbo, več treninga in dražjo opremo (Höhlen, 2009).
V začetku osemdesetih let se je tehnika raziskovanja jam močno spremenila. Material je
dovoljeval hitre in enostavne spuste v globoka brezna in tudi hitre vzpone na površje
(Höhlen, 2009). Med letoma 1980 in 1987 je bilo organiziranih prek sto odprav v zahtevne
jame in brezna v Belgiji in Franciji (Höhlen, 2009). V osemdeseta leta spadajo tudi prvi
potopi luksemburških jamarjev v vodne jame in sifone. Dne 11. 12. 1983 je član GSL
dosegel globino več kot 100 metrov v poplavljenem rudniku bakra Stolzenburg na severu
Luksemburga (Höhlen, 2009).
Dosežki članov GSL so vzbudili večje zanimanje za raziskovanje jam v Luksemburgu. V
osemdesetih letih so bila ustanovljena še druga jamarska društva, ki so se začela ukvarjati z
merjenjem, raziskovanjem in odkrivanjem novih jam v Luksemburgu ter tako opravila
dragoceno delo. Nekatera jamarska društva so se obdržala še do danes. Mednje sodijo
(Höhlen, 2009):
- »Cercle D´Escialade et de Spéléologie de Berdorf« (CESB),
- »Cercle spéléo et alpin de Luxembourg« (CSAL),
- »Luxembourg outdoor team« (LOT),
- »Groupe Spéléologique et Radiosthésiste de L´Attert« (GSRA),
- »Groupe Spéléologique de L´Attert«.
Ekspedicije v jamske sisteme v tujini so od luksemburških jamarjev zahtevale večjo in
teoretično izobrazbo, prvovrstne materiale za spuščanje v brezna in več napornih
treningov, ki so zagotavljali večjo varnost. Devetdeseta leta so prinesla novo, boljšo in
predvsem varnejšo vrvno tehniko, s tem pa se je poleg varnosti povečala tudi želja in
možnost za raziskovanje jamskih sistemov doma in v tujini (Höhlen, 2009). Luksemburški
jamarji so pridobivali dodatno izobrazbo na seminarjih, ki so bili organizirani v bližini
Luksemburga. Nekateri so se vpisali celo na fakultete, kjer so lahko še poglobili izobrazbo,
»Ecole Franҫaise de Spéléologie« in »Union Belge de Spéléologie«, s tem pa so dvignili
strokovni nivo raziskovanja jam (Höhlen, 2009).
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V začetku devetdesetih let so člani GSL pripravili poseben projekt. Cilj projekta je bil
raziskati jamski kraški sistem jame Moestroff, največje labirintne jame v Luksemburgu, ki
so ga izpeljali v sodelovanju s sodelavci iz tujine. Rezultati projekta so bili predstavljeni na
»Colloque International de Karstologie«, ki je potekal od 25. 8. in 26. 8. 1992 (Höhlen,
2009). Tega srečanja se je udeležil tudi svetovno znani krasoslovec Alexander Klimchouk
(Thies, 2010).
Svoje znanje želijo člani GSL prenesti tudi na mlade. V luksemburških mladinskih hostlih
se lahko bodoči jamarji na tečajih naučijo vrvnih tehnik in plezanja z vrvjo. Cilj je
samostojno in predvsem varno obiskovanje jam (Höhlen, 2009). Aktivnosti GSL, ki so
usmerjene v izobraževanje ljudi o pomenu varnega raziskovanja jam in pridobivanja novih
članov, obsegajo tudi (Höhlen, 2009):
- vodenje skupin tabornikov po jamah v Müllerthalu,
- enodnevni tečaji plezanja za pripadnike luksemburške vojske,
- ureditev desetih plezalnih poti pod železnico v Pfaffentalu, v sodelovanju z Groupe
Alpin Luxembourois.
Od osemdesetih let je GSL tudi član »Union Internationale Speleologique«, leta 1990 pa je
GSL postal tudi član »Federation Speleologique de la Communaute Européene« (Höhlen,
2009).
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4. KRAŠKA OBMOČJA V LUKSEMBURGU
Kot lahko ugotovimo iz prejšnjega poglavja, se v Luksemburga nahajata dve območji kjer
je prisoten kras oziroma kraške jame. To sta območje planote »Op Kappendall« z jamo
Moestroff, ki se nahaja ob spodnjem toku reke Sûre, in območje jame »Kelsbaach«, ki se
nahaja v dolini reke Mozele (Slika 24, območji 1 in 2). Kar obe območji že na prvi pogled
povezuje, je, da se nahajata v spodnjetriasnih dolomitih in da gre tako pri jami Moestroff
kot pri jami »Kelsbaach« za labirintno jamo.
Omeniti velja tudi, da se na skrajnem jugu in jugozahodu Luksemburga, na planotastem
območju jurskih apnencev, nahajajo nekateri površinski kraški pojavi, vendar je to
območje majhen del velikega območja krasa Lorene v Franciji (Losson, 2007), zato v tem
poglavju to območje ne bo posebej obravnavano. Poleg tega je bilo to območje v
preteklosti zelo prizadeto zaradi kopanja železove rude (Storoni, 2010).
V nadaljevanju bosta torej predstavljeni kraški območji jame Moestroff in jame
»Kelsbaach«.

4.1. OBMOČJE PLANOTE »OP KAPPENDALL« Z JAMO
MOESTROFF
Območje planote »Op Kapendall« z jamo Moestroff se nahaja na severovzhodu
Luksemburga (glej sliko 24, območje 1) in leži v severnem delu triasnih sedimentnih
plasti, samo planoto pa v večini sestavljajo kamnine iz obdobja Muschelkalka (priloga 1:
Geološka karta območja jame Moestroff). Na zahodu in jugu je planota omejena z reko
Sûre, na severovzhodu pa se planota spušča proti dolini reke Our, kjer poteka tudi državna
meja z Nemčijo (Slika 36) (Massen, 1997).
Slika 36: Satelitska slika planote »Op Kapendall«

Vir: GoogleEarth, situacija 5. 7. 2001 – 16. 7. 2007, (citirano 3. 8. 2010)
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Jama Moestroff je bila prebivalcem v okolici znana že dolgo, v šestdesetih letih so člani
GSL jamo raziskali in izmerili, ob koncu osemdesetih in v začetku devetdesetih let pa je
bila jama tudi klimatsko raziskana (Massen, 1997).
Jamski sistem leži okoli 30 metrov pod planoto »Op Kappendall« (Höhlen, 2009) in se je
razvil v dolomitnih plasteh zgornjega Muschelkalka (Slika 37).
Slika 37: Lega jame Moestroff

Vir: The Moestroff Cave: A Study on the Geology and Climate of Luxembourg`s Largest
Maze Cave, 1997, str. 10.
Glavni vhod se nahaja na nadmorski višini 258 metrov, v steni iz skladov dolomita,
lapornatega dolomita in laporja (Slika 38), ki se razteza v smeri sever-jug in je bila razkrita
po številnih plazovih, med katerimi sta bila največja leta 1951 in 1965. Poleg glavnega
vhoda se v dolomitni steni, nekaj metrov pod glavnim vhodom, nahajata še dva vhoda v
jamski sistem (Slika 39) (Massen, 1997).
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Slika 38: Geološki profil skozi območje jame.

Vir: The Moestroff Cave: A Study on the Geology and Climate of Luxembourg`s Largest
Maze Cave, 1997, str. 8.

Slika 39: Vhodi v zgornje in spodnje nadstropje jame v dolomitni steni.

Vir: The Moestroff Cave: A Study on the Geology and Climate of Luxembourg`s Largest
Maze Cave, 1997, str. 9.
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Po obliki je jama Moestroff »labirintna jama« (»maze cave«), saj njen jamski sistem tvori
skoraj horizontalni labirint sekajočih se prehodov. Vzorec, ki ga tvorijo prehodi je zelo
povezan z dvema smerema razpok, ki prevladujeta v prelomni coni v kamninah iz
mezozoika, v regiji, v kateri leži jama (Slika 40) (Massen, 1997).
Slika 40: Labirintni vzorec jame Moestroff, s prevladujočima smerema razpok.

The Moestroff Cave: A Study on the Geology and Climate of Luxembourg`s Largest Maze
Cave, 1997, str. 7
Lega jame naj bi se ujemala tudi s potekom bivše terase reke Sûre, ki teče po dolini, okoli
100 metrov niže (Massen, 1997). Vodni tok skozi jamski sistem danes ni več prisoten.
Aktivni vodonosnik, ki naj bi ustvaril jamo, naj bi se danes nahajal daleč pod jamskim
sistemom, pritok vode s površja pa je oslabljen zaradi neprepustne plasti laporja, ki
prekriva dolomitne plasti (Massen, 1997). Višina rovov v jami navadno ne preseže višine
enega metra, dno pa je v večini rovov prekrito z ilovnatimi sedimenti. Za rove so značilne
tudi razpoke v stropu, ponekod v jami pa so opazne tudi razpoke v tleh (Massen, 1997).
Pravi nastanek labirintne jame Moestroff je bil dolgo dokaj neznan. Pojavljale so se
različne teorije, a nobena ni uspela učinkovito utemeljiti procesa, ki jo je ustvaril (Massen,
1997). Prva znanstvena utemeljitev nastanka labirintne jame Moestroff se je pojavila šele
pred kratkim. Alexander Klimchouk je utemeljil njen nastanek s procesom »hipogene,
transverzne speleogeneze« (Klimchouk, 2003, 2007).
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Hipogena transverzna speleogeneza je značilna za arteške vodne sisteme, kjer se nahaja
voda v vodonosniku pod pritiskom in so spodaj in zgoraj zaprti s plastmi za vodo manj
prepustnih kamnin, površje pa leži nad dnom zgornje, za vodo manj prepustne plasti (Slika
41).
Slika 41: Sistem vodnega toka v tipičnem arteškem sistemu, s conami, ki so ugodne za
nastanek hipogenih jam.

Vir: Conceptualisation of speleogenesis in multi-storey artesian systems, 2003, str 46.
V vodonosnih plasteh so kamnine dobro prepustne in ponavadi slabo topne, medtem ko se
v plasteh, ki jih ločujejo, nahajajo relativno manj prepustne in večkrat v vodi topne
kamnine (Klimchouk, 2003). Izraz »hipogena« se nanaša na izvor vode, ki pride v
kamnino. Voda namreč vstopi v kamnino od spodaj, s pomočjo hidrostatičnega tlaka,
neodvisno od zgoraj ležečega površja. Izraz »transverzna« pomeni, da gre za vertikalni tok
vode skozi razpoke navzgor. Gre torej za kompleksen geološki proces, pri katerem voda
vstopa v kamnino od spodaj in teče skozi razpoke vertikalno navzgor (Klimchouk, 2007).
Bistvenega pomena za hipogeno transverzno speleogenezo je povezava med dvema
vodonosnikoma, ki se dogaja skozi razpoke v plasti manj prepustnih kamnin, v smeri
vertikalnega gradienta. Zaradi pritiska se voda skozi razpoke pretaka navzgor (Klimchouk,
2003). Vertikalna hidravlična povezanost omogoča globokim podzemnim vodam stik z
višje ležečimi vodnimi sistemi (Klimchouk, 2007). Veliko vlogo pri potencialnih območjih
za razvoj hipogene transverzne speleogeneze imajo območja, kjer je povezava med
vodonosnikoma poudarjena zaradi povečane prepustnosti skozi plast manj prepustnih
kamnin. To so predvsem območja prelomnih con in erozijskih rečnih dolin (Klimchouk,
2003).
Hidrogeološka vloga posameznih plasti kamnin v arteških vodonosnih sistemih je določena
z relativno prepustnostjo plasti kamnin. Vodonosniki v arteških vodnih sistemih so med
seboj in od odprtega vodonosnika ločeni s plastmi nizkoprepustnih kamnin, medtem ko so
kamnine v vodonosni plasti bolj prepustne. Manj prepustne plasti velikokrat sestavljajo v
vodi topne kamnine, med katere sodijo masivni apnenci, dolomiti in sulfati. Manj
prepustne, v vodi topne plasti so obdane s plastmi večje prepustnosti in imajo funkcijo
akvitarda. Med hipogeno transverzno speleogenezo se zgodi pomemben moment. Pride
namreč do spremembe funkcije trdne, manj prepustne, v vodi topne plasti kamnin iz
akvitarda v vodonosnik ali akvifer. Pomembno je poudariti, da poteka tok skozi plast v
vodi topnih kamnin skoraj vedno vertikalno navzgor. Bolj kompleksni so sistemi toka
vode, kjer se znotraj v vodi topnih plasti pojavljajo večje vertikalne heterogenosti. V tem
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primeru lahko pride do lateralnega toka, vendar le do naslednje vertikalne razpoke v
kamnini, ki vodi proti zgornjemu vodonosniku (Klimchouk, 2003).
Raztapljanje v vodi topne kamnine se med hipogeno speleogenezo dogaja predvsem z
delovanjem nenasičene podzemne vode ali pa zaradi mešanja podzemnih voda. Do
raztapljanja kamnine lahko, predvsem pri visokih gradientih dviga, pride tudi zaradi padca
temperature vode, ki prihaja iz velikih globin (Klimchouk, 2003).
Mehanizem in potek speleogeneze v arteških sistemih se bistveno razlikuje od
speleogeneze v odprtih sistemih. Po preboju se namreč večanje prehodov ne poveča tako
dramatično kot v odprtih sistemih. Razlog za to je pojemanje vertikalnega hidravličnega
gradienta, zmanjša pa se tudi hidravlični upor skozi prehod, ki je dosegel preboj, v
primerjavi s spodnjim vodonosnikom (Klimchouk, 2003). Tok v jamotvorno cono in iz nje
je torej odvisen od hidrogeoloških razmer v spodaj in zgoraj ležečih vodonosnih plasteh,
poleg tega pa je pretok skozi jamotvorno cono odvisen tudi od prepustnosti najmanj
prepustne plasti znotraj v vodi topnih plasti (Klimchouk, 2007). Če se hidravlične razmere
v vodonosniku ne spremenijo, ostaneta stopnja toka in stopnja večanja prehodov enaki.
Posebnost je tudi, da se rast alternativnih prehodov med procesom hipogene transverzne
speleogeneze ne izniči, kot bi se zgodilo pri odprtih sistemih. Ker je vertikalni gradient
ohranjen, čeprav zmanjšan, rastejo in dosežejo preboj tudi alternativni prehodi, bodisi v
zgoraj ležeči vodonosnik bodisi lateralno, v prehod, ki je dosegel preboj že prej. Gre torej
za hidrogeološki proces, ki zavre speleogenetsko tekmovanje v mreži razpok. Posledica
tega procesa je tako večkrat tudi nastanek in razvoj »labirintnih« vzorcev jam. Labirintne
jame kažejo med seboj veliko podobnost v morfologiji in velikosti prehodov skozi
območje jamskega sistema, kar kaže na konsistentnost hidrokemičnih razmer med
njihovim nastajanjem, to pa je značilno za transverzno speleogenezo (Klimchouk, 2003).
Kriterije za določitev jam, ki so nastale s hipogeno transverzno speleogenezo, delimo na
geološke, morfološke in sedimentološke. Prvi kriterij je prisotnost spodaj ležečega
vodonosnika, ki ga ponavadi predstavlja močno porozna, netopljiva plast kamnin. Tukaj
prevladujejo peščenjaki. Drugi kriterij je prisotnost vodonosne plasti, ki leži nad topljivo
plastjo kamnin in je korigator iztoka. Transverzni speleogenezi omogoča, da se pojavlja
izven območij večjih vodotokov. V nekaterih primerih je zgoraj ležeči vodonosnik tudi
odsoten in ga nadomešča samo, rahlo prepusten akvitard, ki je potreben za delovanje
transverzne speleogeneze v topljivi plasti. Tretji kriterij je prisotnost manj prepustne, v
vodi topne plasti kamnin, ki mora biti dovolj razpokana, da omogoča povezavo med spodaj
in zgoraj ležečima vodonosnikoma. Četrti kriterij je prisotnost lateralno razširjenih
razpokanih sistemov v topni plasti kamnin, z urejeno razporeditvijo, ki so razporejeni v eni
plasti, ali pa v več plasteh. Če je v vodi topna plast sestavljena iz več plasti, se lahko
razvijejo večnadstropne labirintne jame. Peti kriterij je lega jamskega sistema in vhodov v
jamo, ki ne kaže povezave z moderno pokrajino. Ker reke vrežejo svoje doline v plasti, v
katerih nastane jamski sistem, jame ponavadi najdemo v notranjih delih rečnih dolin. Šesti
kriterij so vzorci jam, na katere je vplival vzorec sistema razpok v plasti v vodi topnih
kamnin. Na vzorce jam vplivajo tudi neskladnosti v vertikalni prepustnosti znotraj topnih
plasti in splošna razporeditev razpok po plasteh. Razlike med jamami torej obstajajo v
gostoti mreže prehodov, ki je odvisna od gostote mreže razpok. Sedmi kriterij ali
značilnost so tudi slepi prehodi. Osmi kriterij je prisotnost značilnih mezomorfoloških
oblik, ki imajo različne hidrološke funkcije (Slika 42) (Klimchouk, 2003).
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Slika 42: Značilne mezomorfološke oblike v hipogenih jamah, nastale med transverzno
speleogenezo.

Vir: Hypogene Speleogenesis: Hydrogeological and Morphogenetic Perspective, 2007, str.
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Prva oblika so napajalniki (»feeders«), ki se nahajajo v spodnjem delu jame. Skozi njih se
voda dviguje iz spodnjega vodonosnika in so razpršeni po dnu jamskega sistema. Druga
oblika so glavni prehodi, ki se pojavljajo v večnadstropnih jamah. Predstavljajo lateralne
prehode v topni plasti. Sprejemajo vodo iz številnih napajalnikov in vodijo do najbližjih
iztokov v zgornji vodonosnik. Tretjo obliko predstavljajo iztoki iz jame, ki so ponavadi
kupolaste oblike, ali pa vertikalni kanali. Dvigajo se skozi strop glavnega prehoda, do dna
plasti, ki se nahaja nad glavnim prehodom. Skozi iztočne oblike v najzgornejšem
nadstropju jame teče voda v zgornji vodonosnik. Deveti kriterij so mehanizmi naravne
konvekcije vode, ki so normalni v jamah, ki so nastale s transverzno speleogenezo.
Rezultati naravne konvekcije vode v jamskih sistemih so stropne kupole in poltubaste
oblike glavnih prehodov, ki nastanejo zaradi dvigajočih se tokov. Deseti kriterij je
prisotnost enakomerno razporejenih jamskih sedimentov, med katerimi prevladujejo
ilovnati sedimenti. Delno gre za avtohtone delce, ki predstavljajo netopen del kamnine, pri
večini pa gre za alohtone sedimente iz zgornjih plasti, ti pa so značilni za pozne faze
razvoja jame. Enajsti kriterij je prisotnost slabo prepustne krovine, ki preprečuje infiltracijo
vode v jamo od zgoraj (Klimchouk, 2003).
Za jamski sistem kraške jame Moestroff je značilen gost labirintni vzorec, ki ustreza
vzorcu mreže razpok (Klimchouk, 2003). Poleg tega ima jamski sistem Moestroff zgornje
in spodnje nadstropje, kar kaže na vertikalne heterogenosti v sistemu razpok znotraj v vodi
topne plasti dolomita, ob tem pa lahko sklepamo, da je prišlo med nastajanjem jame do
mešanja vertikalnega in lateralnega toka vode skozi razpoke. Prisotnost nizko prepustnih
plasti v krovini preprečuje pritok vode v jamo navzdol, kar kaže na prisotnost toka vode, v
vertikalni smeri navzgor. Iz teh dejstev lahko sklepamo o nastanku jame s procesom
transverzne speleogeneze (Klimchouk, 2007). Zaradi nastanka jame, ki ni imel povezave s
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pritokom vode s površja, na območju planote »Op Kappendall« ni prisotnih površinskih
kraških oblik, ki so značilne za epigeni kras.
Poleg makro-morfoloških oblik so za jamo Moestroff značilne tudi mezomorfološke
oblike, ki so značilne za hipogene jame. Mednje spadajo izraziti napajalniki (Slika 43) in
kupolaste oblike iztokov (Slika 44) (Klimchouk, 2003). Dokaj pomemben indikator, ki
priča o izvoru jame je tudi lega jame, ki se nahaja znotraj doline in jo seka, kar je ena
izmed značilnosti hipogenih kraških jam.
Slika 43: Napajalnik (»feeder«) v jami Moestroff

Vir: Höhlen, 2009, str. 33.
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Slika 44: Kupolaste oblike iztokov v stropu jamskih prehodov

Vir: The Moestroff Cave: A Study on the Geology and Climate of Luxembourg`s Largest
Maze Cave, 1997, str. 11.

4.2. OBMOČJE »KELSBAACH«
Območje »Kelsbaach« leži na vzhodu Luksemburga, v dolini reke Mozele (glej sliko 24,
območje 2). Jama Kelsbaach se nahaja na gozdnatem območju v neposredni bližini kraja
Machtum, nasproti okljuka reke Mozele v Nemčiji, ime pa je dobila po potoku Kelsbaach,
ki teče v neposredni bližini jame in se izliva v Mozelo (Slika 45).
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Slika 45: Območje Kelsbaach

Vir: GoogleEarth, situacija 24. 6. 2001, (citirano 3. 8. 2010)
Geološko se območje jame Kelsbaach nahaja v vzhodnem delu triasnih sedimentnih plasti,
jamski sistem jame »Kelsbaach« pa se je razvil v plasteh dolomita iz obdobja zgodnjega
Muschelkalka (mo² in mo¹) (Priloga 2: Geološka karta območja »Kelsbaach«) in leži okoli
deset metrov pod površjem. Vhod v jamo se nahaja v dolomitni steni, nad območjem
Deisermühle (Slika 46), kjer se je leta 1964 zgodil eden največjih plazov v Luksemburgu
(Höhlen, 2009).
Slika 46: Vhod v jamo »Kelsbaach« v dolomitni steni

Vir: Höhlen, str. 52-53
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Jamski sistem Kelsbaach v primerjavi z jamo Moestroff ni tako dobro raziskan. Najbolj
dejavni pri raziskovanju jame so bili člani »Groupe Spéléologique de l`Attert«, ki so jamo
tudi izmerili in poskusili izrisati tloris jame (Rauchs, 2010a).
Po obliki lahko jamo Kelsbaach, podobno kot jamo Moestroff, uvrstimo med labirintne
jame, saj jo tvori labirint prehodov, ki se med seboj sekajo in tvorijo obliko mreže. Skupna
dolžina prehodov je 75 metrov, največja višina prehodov pa znaša okoli štiri metre (Slika
47). Vodni tok, ki je ustvaril jamo, danes ni več prisoten, vodni izviri pa se nahajajo okoli
sto metrov niže, proti Mozeli (Slika 48).
Slika 47: Tloris jame Kelsbaach

Vir: Rauchs, 2010
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Slika 48: Izvir vode pod območjem »Kelsbaach«

Vir: Marko Petan, 23. 10. 2010
Če primerjamo geološko karto območja in tloris jame, lahko opazimo, da se orientacija
prehodov v jami ujema s prevladujočo smerjo prelomov v regiji, kar je ena izmed
značilnosti hipogenih jam, veliko pa je tudi slepih prehodov. Tudi oblike prehodov so
podobne oblikam prehodov v jamah, ki so nastale s procesom transverzne speleogeneze.
Tako lahko opazimo značilne oblike napajalnikov (»feeder«) (Slika 49), ponekod pa so
opazne tudi kupolaste oblike iztokov v stropu jame (Slika 50).
Slika 49: Napajalnik (»feeder«) v jami »Kelsbaach«

Vir: Marko Petan, 23. 10. 2010
44

Slika 50: Kupolasta oblika iztoka na stropu jamskega prehoda (na vrhu slike)

Vir: Groupe Spéléologique de l`Attert, (citirano 10. 11. 2010)
Prehodi v jami so v večini zelo erodirani, kar je najverjetneje posledica dejstva, da nad
jamo ni več nizko prepustne krovine, ki bi preprečevala infiltracijo vode s površja. Nizko
prepustna plast je bila najverjetneje prisotna ob nastajanju jame, kasneje pa je bila
erodirana.
Ena izmed značilnosti jame Kelsbaach, ki kažejo na hipogeni izvor, je tudi njena lega.
Jama namreč seka dolino Mozele in bi lahko nastala v arteškem sistemu, ki se je v
preteklosti morda nahajal pod območjem doline Mozele.
Zaključimo lahko, da ima jama Kelsbaach zagotovo veliko značilnosti hipogenih jam in
mezomorfoloških značilnosti, ki bi lahko bile posledica delovanja transverzne
speleogeneze, vendar bi v tej smeri bile potrebne še dodatne in poglobljene raziskave,
preden lahko potrdimo hipogeni izvor jame Kelsbaach.
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5. TURIZEM NA
LUKSEMBURGU

KRAŠKIH

OBMOČJIH

V

Turizma na območjih krasa, kot ga na primer poznamo v Sloveniji, v Luksemburgu ne
poznajo. Na območju Luksemburga namreč ni kraških jam, v katere bi bil organiziran
obisk za turiste. Eden izmed razlogov za to naj bi bilo dejstvo, da Luksemburg nima za
turiste privlačnih kraških jam, obstajata namreč dve labirintni kraški jami, ki sta bili
razmeroma pozno raziskani, dostop do obeh in sprehod skozi njiju pa brez primerne
opreme ni mogoč (Rauchs, 2010b). Druga ovira za razvoj jamarskega turizma v
Luksemburgu, ki velja za jame v Luksemburgu na splošno, je tudi nevarnost, ki bi jo lahko
predstavljal obisk jam. Na območju Mullerthala je obiskovanje jam, ki ni povezano z
raziskovanjem jam v znanstvene namene, celo prepovedano z občinskim odlokom
(Commune de Berdorf, 1990). Kljub prepovedi naj bi nekatere nizozemske agencije
ponujale turistični obisk jam v Mullerthalu, za kar pa je seveda nimajo dovoljenja (Rauchs,
2010b). V Luksemburgu torej ni turizma, ki je povezan s kraškimi pojavi, ali natančneje, z
obiskom kraških jam. Zaradi specifičnih značilnosti krasa, kjer ni prisotnosti površinskih
kraških oblik, tudi ni značilne kraške pokrajine, ki je značilna za mnoga območja
epigenega krasa.
Kljub dejstvu, da v Luksemburgu ni turizma, ki je povezan z obiskom kraških jam, pa to ne
pomeni, da na kraških območjih ni razvitih drugih oblik turizma. Jama »Kelsbaach« se
namreč nahaja v turistični regiji ob Mozeli (Slika 51: Karta turističnih regij Luksemburga),
ki je znana po pridelavi vina, zato je na tem območju turistični razvoj prepleten predvsem s
pridelavo in promocijo vin. Območje jame Moestroff se nahaja na meji med turistično
regijo Ardenov in turistično regijo Mullerthal, ki nosi tudi ime »Mala Švica« (Slika 51).

46

Slika 51: Karta turističnih regij Luksemburga

Vir: Grand Duchy of Luxembourg, Sights and Attractions. 2009. Luxembourg,
Luxembourg National Tourist Office (ONT), str. 4
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5.1. TURISTIČNA REGIJA MOZELE IN OBMOČJE
»KELSBAACH«
Slika 49: Turistična regija Mozele

Vir: Visit Luxembourg (citirano 10. 12. 2010)
Območje »Kelsbaach« spada v turistično regijo Mozele (Slika 52), kjer je turistična
ponudba povezana predvsem s pridelavo in promocijo vina. Tradicija pridelave vina v
regiji Mozele je stara že približno 2000 let, prve nasade trte na tem območju pa naj bi
zasadili Rimljani. V srednjem veku sta imela vinograde ob Mozeli v lasti samostana iz
Echternacha in Triera, ki sta pospešila in razširila pridelavo vina na širše območje
Luksemburga (Grand Duchy of Luxembourg, 2006). Po krizah v vinogradništvu v novem
veku je regija ob Mozeli postopoma spet pridobila primat nad pridelavo vina v
Luksemburgu. V 19. stoletju se je začela komercializacija vinogradništva, kvalitativni
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preskok v pridelavi vina pa se je zgodil po ustanovitvi "Institut viti-vinicole" v Remischu
leta 1925 in "Marque Nationale" leta 1935 (Vins & Crémants du Luxembourg, 2010).
Vinorodno območje ob Mozeli se danes razteza od Schengena na jugu do Wasserbilliga na
severu (Slika 53).
Slika 53: Vinorodna pokrajina ob Mozeli (pogled z Deisermillen proti Grevenmacherju)

Marko Petan, 2. 3. 2010
Med vini v veliki večini prevladujejo bela vina, med katerimi izstopa devet vrst: elbling,
rizvanec, auxerrois, beli pinot, pinot gris, rizling, traminec, črni pinot in chardonnay,
pridelujejo pa tudi peneče vino (Sights and Attractions, 2009). Zaradi pomena vina za
turizem vodilno mesto v turistični ponudbi v regiji ob Mozeli tako zaseda »Wäistrooss« ali
»Vinska cesta«, ki se začne pri Wasserbilligu in konča v Schengenu (Slika 54). Dolga je 42
kilometrov in v svojem okviru združuje številne slikovite vinogradniške vasice, vinske
kleti in lokalne vinske festivale, kjer je možna tudi degustacija vina. V kraju Ehnen se
nahaja muzej vina, v kraju Bech-Kleinmacher pa muzej folklore (Sights and Attractions,
2009). Na 1.300 hektarov vinogradov, ki jih obsega vinska cesta, se nahaja okoli 900
vinogradniških gospodarstev in šest družbenih vinskih kleti, ki so združene pod
organizacijo »Vinsmoselle« (Grand Duchy of Luxembourg, 2006).
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Slika 54: Vinska cesta ob Mozeli

Vir: Sights and Attractions, 2009, str. 66
V kraju Grevenmacher blizu območja »Kelsbaach« se nahaja ena izmed glavnih in
najpomembnejših družbenih vinskih kleti, ki je bila ustanovljena leta 1921, istega leta pa je
bila v Grevenmacherju ustanovljena tudi vinska klet »Caves Bernard-Massad«, ki se je
usmerila predvsem v pridelavo penečih vin in tvori pomemben del turistične ponudbe
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območja. Vsako leto se prvi petek po Veliki noči dogaja vinska tržnica, drugi vikend v
septembru pa poteka vinski in grozdni festival (Grand Duchy of Luxembourg, 2006).
Poleg vinske ceste obsega turistična ponudba tudi aktivnosti na reki Mozeli. Po Mozeli je
tako mogoča vožnja na motorni ladji MS »Marie-Astrid« (Slika 55), ki vozi med
Schengenom in Wasserbilligom, od Velike noči, do začetka oktobra (Sights and
Attractions, 2009), na ladji pa se nahaja tudi restavracija (Entente Touristique de la
Moselle, 2010). Po Mozeli je možna tudi vožnja s kajakom in kanujem. Proga za kajak in
kanu poteka od Schengena do Wasserbilliga, dolžina proge pa je 37 kilometrov. Poleg
kajaka in kanuja je med aktivnostmi na Mozeli tudi smučanje na vodi in sicer vseh 42
kilometrov reke od Schengena do Wasserbilliga (Sport and/und Wellness, 2009).
Slika 55: Ladja MS »Princesse Marie-Astrid«

Vir: Entente Touristique de la Moselle, (citirano 20. 11. 2010)
V okviru turistične regije Mozele se nahajajo tudi številne kolesarske poti (Slika 56: Karta
kolesarskih poti v Luksemburgu). Med temi so posebnost in zanimivost predvsem poti, ki
imajo povezavo z avtobusnim in železniškim prometom, katerih bistvo je možnost vrnitve
na začetek poti z vlakom ali avtobusom. Ena takšnih kolesarskih poti v regiji je kolesarska
pot »The Cheerful Moselle«, ki je dolga 42 kilometrov in vodi skozi vinograde in
vinogradniške vasice, od Wasserbilliga, do Schengena. Kolesarska pot »The Cheerful
Moselle« predstavlja del državne kolesarske poti »treh rek« (PC3). Glavne točke poti so
Grevenmacher, Remisch in Schengen, ob poti pa se nahajata še slikoviti vasici Ehnen in
Wallenstein. V Schengenu se nahaja tudi Evropski muzej »Relais Europe Direct«, ki je
posvečen sporazumu iz Schengena. Vrnitev na začetek poti je možna z vlakom po
nemškem bregu Mozele do Oberlligena, kjer pelje trajekt na luksemburško stran, do
Wasserbilliga. V turistični regiji Mozele se nahaja tudi pet prog za gorsko kolesarstvo,
katerih skupna dolžina znaša približno 100 kilometrov. Ena izmed teh prog (številka 18) se
nahaja tudi v bližini območja »Kelsbaach« in je dolga 14,5 kilometra (Sport and/und
Wellness, 2009).
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Slika 56: Karta kolesarskih poti v Luksemburgu

Vir: Grand Duchy of Luxembourg, Sport and/und Wellness. 2009. Luxembourg, Office
National du Tourisme (ONT), str. 26
Na območju turistične regije Mozele se nahaja tudi veliko sprehajalnih, pohodniških in
učnih poti ter poti za nordijsko hojo. Mnoge med njimi so del večjih poti, ki potekajo skozi
več regij Luksemburga in jih med seboj povezujejo. Mimo območja »Kelsbaach« pelje
»Mozelska pot« (22) (Slika 57: Karta pohodniških poti na območju Luksemburga), ki je
dolga 55 kilometrov, poteka od Wasserbilliga, do Schengena in vodi med slikovitimi
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vinogradniškimi vasicami. Zanimiv del turistične ponudbe je tudi »Wäistooss-bus«, ki
pelje ob vinskih poteh ob Mozeli, od maja do septembra in obiskovalcem olajša potovanje
po vinski cesti (Sport and/und Wellness, 2009).
Slika 57: Karta pohodniških poti na območju Luksemburga

Vir: Grand Duchy of Luxembourg, Sport and/und Wellness. 2009. Luxembourg, Office
National du Tourisme (ONT), str. 11
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Posebnega pomena za turizem v okolici in na območju »Kelsbaach« je zgodovinska in
naravoslovna učna pot po zaščitenem območju »Kelsbaach« (Sport and/und Wellness,
2009). Zaščiteno območje »Kelsbaach«, ki se razteza na približno 75 hektarov, je bilo
ustanovljeno leta 1998 za zaščito in ohranitev naravne in kulturne dediščine, ki jo
predstavlja, z razglasitvijo zaščitenega območja pa so bili omejeni tudi posegi človeka v to
okolje (Règlement grand-ducal, 1998). Učna pot je dolga okoli štiri kilometre in jo
sestavlja petnajst postaj, ki so označene s tablami v francoskem in nemškem jeziku
(Priloga 3: Karta zavarovanega območja in poteka učne poti), skozi katere obiskovalci
spoznajo bogato favno in floro vinorodne pokrajine ob Mozeli ter razvoj in spreminjanje
okoliške pokrajine. Poleg naravnih posebnosti in značilnosti, je na tablah predstavljena tudi
zgodovina vinogradništva in kopanja dolomita, ki sta zaznamovala življenje v tem delu
pokrajine ob Mozeli (Sliki 58 in 59).
Slika 58: Tabla ob zgodovinsko-naravoslovni učni poti »Kelsbaach«

Marko Petan, 2. 3. 2010
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Slika 59: Zgodovina kopanja dolomita ob Mozeli

Marko Petan, 23. 10. 2010
O učni poti je bila leta 2002 izdana tudi brošura z naslovom »Naturschutzgebeit
Kelsbaach«, v kateri je zajeta podrobna vsebina poti (Naturschutzgebeit Kelsbaach …,
2002).
V bližini območja »Kelsbaach« v bližnjem Grevenmacherju se nahajajo nekatere ustanove,
ki ponujajo tudi kulturne vsebine. Mednje sodita muzeja tiskarstva in igranja kart »Jean
Dieudonnné« ter vrt eksotičnih metuljev. Poleg tega se v Grevenmacherju nahaja tudi
zgodovinska in kulturna pešpot, ki vodi skozi ostanke srednjeveške utrdbe, v Potaschbergu
pa je tudi arheološko najdišče pokopališča iz drugega stoletja našega štetja (Sights and
Attractions, 2009).
Obiskovalci imajo za daljše bivanje v bližini kraškega območja »Kelsbaach« na razpolago
mladinski hostel, kamp in hotel v Grevenmacherju, kjer se v sprostitvenem in
rekreacijskem centru nahaja tudi odprti bazen (Grand Duchy of Luxembourg, 2006).

5.2. TURIZEM V OKOLICI JAME MOESTROFF
Območje, na katerem leži jama Moestroff, se nahaja na meji med turistično regijo Ardenov
in turistično regijo Müllerthala ali »La Petite Suisse luxembourgeoise«2 (Priloga 5). Obe
turistični regiji se ponašata z obilo neokrnjene narave, kjer so bile speljane številne
pohodniške in kolesarske poti, poleg tega pa je tukaj tudi veliko poti in znamenitosti, ki
obiskovalce popeljejo v bogato preteklost, od rimske naselitve, srednjega veka, do druge
svetovne vojne, ki jo je na tem območju zaznamovala predvsem Ardenska ofenziva. Na
območju turistične regije Ardenov (Slika 60) se nahajata dva naravna parka, naravni park
zgornje Sûre in naravni park reke Our, poleg tega pa imajo Ardeni tudi bogato kulturno
dediščino, ki jo predstavljajo srednjeveški gradovi in dvorci (Sights and Attractions, 2009).
2

Prevod: »Mala luksemburška Švica«
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Slika 60: Turistična regija Ardenov

Vir: Visit Luxembourg, (citirano 10. 12. 2010)
Turistična regija Müllerthal (Slika 61) je dobila svoj vzdevek »Mala luksemburška Švica«
zaradi zanimivih kamnitih oblik in slapov, ki jih srečamo ob Müllerthalski poti, ki pelje
skozi gozdove in soteske, ob bregovih in pritokih spodnje Sûre. Turistično ponudbo regije
tvorijo poleg Müllerthalske poti tudi ostanki rimske naselitve in delovanja samostana v
Echternachu ter spomeniki, ki so posvečeni ardenski ofenzivi (Sights and Attractions,
2009).
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Slika 61: Turistična regija Müllerthal »La Petite Suisse luxembourgeoise«

Vir: Visit Luxembourg, (citirano 10. 12. 2010)
Kraj Moestroff, ki se nahaja v neposredni bližini kraške jame Moestroff, leži ob dnu doline
reke Sûre in je le občasno deležen obiskov turistov, večinoma se v kraju ustavijo ljudje na
poti k bližnjim romarskim cerkvam v Ernsdorfu, Eppeldorfu in Medernachu. V Moestroffu
se sicer nahaja grad iz 16. Stoletja (Slika 62), ki je v privatni lasti in zato ni odprt za obiske
(Grand Duchy of Luxembourg, 2006).
Slika 62: Moestroff, grad iz 16. stoletja

Marko Petan, 27. 6. 2010
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Prva bolj turistično razvita kraja v bližini Moestroffa sta Bettendorf in Reisdorf. V
Bettendorfu se nahaja grad iz srednjega veka, ki je, podobno kot grad v Moestroffu, v
privatni lasti in je zaprt za turistični obisk (Grand Duchy of Luxembourg, 2006). V
Reisdorfu predstavljajo kulturno dediščino kraja ostanki rimske vile in zvonik v bližnjem
Hoesdorfu. Najbolj pestro turistično ponudbo v okolici območja jame Moestroff ima
Diekirch, kjer se nahaja cerkev Sv. Laure, ki je bila zgrajena na ostankih pomembne
rimske vile. Diekirch ima v svoji turistični ponudbi tudi štiri muzeje. Prvi je »Nacionalni
muzej vojaške zgodovine«, ki je posvečen drugi svetovni vojni na tem območju. Drugi je
»Nacionalni muzej zgodovinskih vozil«, v isti stavbi pa se nahaja tudi muzej pivovarne v
Diekirchu. Četrti muzej je »Muzej čebel«. Poleg muzejev se v Diekirchu nahaja tudi
keltski spomenik »Deiwelseiter«, ki priča o keltski poselitvi tega območja v preteklosti
(Sights and Attractions, 2009).
Na območju in v okolici jame Moestroff se nahajajo nekatere zanimive kolesarske in
pohodniške poti, po reki Sûri pa je možen tudi spust s kajakom in kanujem. Proga za kajak
in kanu poteka po spodnjem toku Sûre, od Ettelbrucka do izliva Sûre v Mozelo v
Wasserbilligu. (Sport and/und Wellness, 2009).
Mimo območja jame Moestroff potekata dve večji kolesarski poti (Slika 56). Prva je
kolesarska pot »treh rek« (PC3), druga, ki poteka skozi kraj Moestroff, pa je kolesarska pot
»Princa Henrija« (PC16), ki se začne v Diekirchu, konča v Wasserbilligu in predstavlja
priključek kolesarske poti »treh rek«. Zanimiva posebnost kolesarskih poti na tem območju
je, podobno kot na območju Mozele, povezanost z železniškimi in avtobusnimi
povezavami (Sport and/und Wellness, 2009). V bližini Moestroffa se nahaja tudi ena od
šestnajstih prog v turistični regiji Ardenov, ki so namenjene gorskim kolesarjem. Proga se
razreza na območju med Bettendorfom in Reisdorfom (številka 14) in je dolga 20,5
kilometra (Sport and/und Wellness, 2009).
V okolici jame Moestroff se, poleg državnih pohodniških poti (Slika 57), nahaja tematska
spominska pešpot »Promenade du Souvenir« (Slika 63), ki vodi med spomeniki,
posvečenimi Ardenski ofenzivi in pelje od Hoesdorfa, mimo Reisdorfa, Bettendorfa do
Wallendorfa. Pot je bila podaljšana tudi na nemški breg reke Our (Sights and Attractions,
2009).
Slika 63: »Promenade du Souvenir«

Vir: »Promenade du Souvenir«, (citirano 15. 12. 2010)
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Poleg tematske poti »Promenade du Souvenir« obstajajo v okolici jame Moestroff še
nekatere lokalne pešpoti (Slika 64: Karta lokalnih pešpoti v okolici Reisdorfa). Prva vodi
od Reisdorfa ob desnem bregu Sûre do Moestroffa (R3) in je dolga sedem kilometrov,
druga pa pelje iz Reisdorfa po planoti nad jamo Moestroff in se vrne v Reisdorf (R4)
(Commune de Reisdorf, 2010).
Slika 64: Karta lokalnih pešpoti v okolici Reisdorfa

Vir: Commune de Reisdorf, Tourist Office (citirano 15. 12. 2010)
Obiskovalci imajo za večdnevno bivanje v regiji v neposredni bližini območja jame
Moestroff na voljo dva kampa v Reisdorfu (Camping 2010, 2009) in enega v Bettendorfu
(Grand Duchy of Luxembourg, 2006). Večjo izbiro imajo obiskovalci v Diekirchu, kjer
imajo na razpolago dva kampa (Camping 2010, 2009) in tri hotele (Hotels, Restaurants and
Special offer, 2009).
Kraška jama Moestroff bi lahko pomenila za Luksemburg zelo velik turistični potencial.
Pri tem imamo lahko v mislih kongresni turizem v obliki krasoloških srečanj, podobnih
tistemu, ki se je zgodilo v Luksemburgu leta 1992, med katerim so bili predstavljeni
rezultati raziskovanja jame Moestroff, ta jama pa je bila s tem srečanjem postavljena na
zemljevid svetovnega krasa.
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6. ZAKLJUČEK
Ugotovimo lahko, da se na območju Luksemburga nahajata dve območji krasa. Prvo
območje leži na severovzhodu države ob reki Sûre, kjer se nahaja kraška jama Moestroff,
drugo pa na vzhodu Luksemburga ob reki Mozeli, kjer lahko najdemo jamo in območje
»Kelsbaach«. Med obema območjema obstaja več podobnosti. Na obeh se namreč nahajata
jami, ki spadata po obliki med labirintne jame, obe pa sta tudi nastali v zgornjetriasnih
dolomitnih skladih Muschelkalka. Prav tako na obeh območjih ni vidnih značilnih,
površinskih kraških oblik. Bolj raziskana od obeh jam je kraška jama Moestroff. Nastanek
jame Moestroff je najnatančneje utemeljil ukrajinski krasolog Alexander Klimchouk. Za to
jamo je bilo torej ugotovljeno, da je hipogenega izvora, ki nima neposredne povezave z
površjem, ležečega nad jamo. Hipogene jame ponavadi nastanejo kot posledica delovanja
transverzne speleogeneze v večplastnih arteških osnovah, v za vodo manj prepustnih in v
vodi topnih plasteh, ki ležijo med dvema vodonosnikoma in imajo v začetku hidrogeološko
funkcijo akvitarda, ki se ob nastanku jame spremeni v vodonosnik in omogoča povezavo
med horizontalno vzporednima vodonosnikoma. Hipogene jame imajo posebne morfološke
in mezomorfološke značilnosti, med katerimi so najznačilnejši, labirintni vzorci jam ter
posebne oblike napajalnikov v dnu prehodov in kupolaste oblike iztokov na stropu
prehodov, obstajajo pa še druge značilnosti, ki lahko pričajo o hipogenem in transverznem
izvoru jam. Zaradi podobnosti v morfologiji in legi jame Moestroff in jame »Kelsbaach«,
lahko sklepamo, da gre tudi pri jami »Kelsbaach« za hipogeno jamo, a bi bile za potrditev
tega izvora potrebne še dodatne raziskave.
Glede turizma na kraških območjih v Luksemburgu lahko ugotovimo, da povezave med
turizmom in kraškimi jamami ni. Kraški jami Moestroff in Kelsbaach namreč nista odprti
za turiste, prav tako pa to velja tudi za druge naravne jame na območju Luksemburga. Pri
kraških jamah Moestroff in Kelsbaach naj bi bil razlog za takšno situacijo predvsem v
dejstvu, jami nista dovolj zanimivi za turiste. Gre namreč za labirintni kraški jami, v
katerih bi se lahko turisti izgubili, glavna razloga pa sta dimenzija prehodov v jami in lega
jam. Prehodi v jamah ponavadi ne presegajo dveh metrov v višino in enega metra v širino,
poleg tega pa ležijo vhodi v jame v dolomitni steni, kar poveča nevarnost vstopa. Med
razlogi za nezanimivost krasa za turizem v Luksemburgu lahko omenimo tudi odsotnost
površinskih kraških oblik, ki bi ustvarile značilno kraško pokrajino in pomenile posebnost
v primerjavi z ostalo okolico.
Prvo delovno hipotezo lahko torej potrdimo. V Luksemburgu se nahajajo območja krasa, ki
ga lahko v osnovi uvrstimo v hipogeni tip krasa. Drugo delovno hipotezo moramo v večini
zavreči. Na kraških območjih v Luksemburgu je razvit turizem, vendar le-ta ni neposredno
povezan s kraškimi pojavi.
Kljub nepovezanosti turizma v Luksemburgu s kraškimi pojavi so se na kraških območjih
v Luksemburgu razvile druge oblike turizma, ki so povezane predvsem z ohranjanjem
kulturne in naravne dediščine pokrajine. Na območju »Kelsbaach« je tako turizem povezan
predvsem z ohranjanjem vinske kulture in tradicijo pridelovanja vina ob Mozeli, poleg tega
pa imajo obiskovalci možnosti za aktivnosti na reki Mozeli. Na območju ob Mozeli se
nahajajo tudi številne kolesarske in pohodniške poti, ki prispevajo k heterogenosti
turistične ponudbe ob reki. Med temi lahko izpostavimo učno pot po zaščitenem območju
»Kelsbaach«, ki nudi vpogled v kulturno in naravno dediščino pokrajine ob Mozeli.
Podobno velja tudi za območje, na katerem leži jama Moestroff. Tudi tukaj se v bližini
nahaja veliko kolesarskih in pohodniških poti, večina turistične ponudbe pa je povezana z
ohranjanjem spomina na Ardensko ofenzivo, ki je na tem območju potekala leta 1944.
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SUMMARY
As we can see, there are two areas of karst in Luxembourg. The first area lies to the
northeast of the country, along the river Sûre, where there is a karst cave Moestroff. The
other lies to the east of Luxembourg, along the Moselle river, where we can find the cave
and the area "Kelsbaach". Between the two areas there are several similarities. Both caves
belong to the labyrinthine shape of caves, both are also located in the Upper Triassic
dolomite funds of Muschelkalk. Also in both areas there are no visible characteristic
surface karst formations. The most studied of the two caves is the Moestroff karst cave.
The most precise theory on the formation of Moestroff cave was given by the Ukrainian
karstologist Alexander Klimchouk. It has been concluded that Moestroff cave is of
hypogene origin, which has no direct connection to the surface lying above the cave.
Hypogene caves usually occur as a result of transverse artesian speleogenesis in the
multilayer artesian settings in the less permeable and water-soluble layers that lie between
the aquifers and have at the beginning the hydrogeological function of aquitard that during
the formation of cave changes its hydrogeological function in the aquifer connecting two
parallel horizontal aquifers. Hypogene caves have specific morphological and
mesomorphological features, among which the most common are labyrinth cave patterns
and specific types of »feeders« in the bottom and the dome shaped outlets on the ceiling of
passages. There are also other features that can testify to the transverse and hypogene
origin of the caves. Given the similarities in morphology and location of the Moestroff and
"Kelsbaach" caves, we can conclude that "Kelsbaach" cave is also a cave of hypogene
origin, but further research is still needed for the confirmation of this origin.
With regard to tourism in the karst areas in Luxembourg, we can see that there are no links
between tourism and karst caves. In Luxembourg, there are no karst caves that are open for
tourists, and this also applies to other natural caves in the area of Luxembourg. In karst
caves the reason for this situation lies mainly in the fact that caves in Luxembourg are not
sufficiently attractive to tourists. Namely, they are labyrinthine caves, where tourists could
be lost, and the main reason is the dimension of the passages in the cave and the location of
the caves. Passages in caves usually do not exceed two meters in height and one meter in
width. The entrances to the caves are also located in the dolomite wall, which increases the
risk of entering the cave. Among the reasons for karst not being interesting for tourists is
also the lack of surface karst features that would create a significant karst landscape
specificity compared to the rest of the surroundings.
Our first working hypothesis can thus be confirmed. In Luxembourg there are karst areas,
which can basically be classified into hypogene type of karst. Our second working
hypothesis has to be mostly disporoven. In karst areas in Luxembourg, there is tourism
developed, but it is not directly related to karst phenomena.
Despite no connection between tourism and karst features in Luxembourg other forms of
tourism have developed in the karst areas in Luxembourg that are mainly related to the
preservation of cultural and natural heritage of the landscape. In the area of "Kelsbaach"
tourism is associated with preservation of the wine culture and tradition of wine production
in the Moselle region, in addition, visitors have opportunities for activities on the river
Moselle. In the area of the Moselle, there are also many cycling and hiking trails that
contribute to the heterogeneity of the tourist offer in the Moselle region. Among these we
can expose the learning path through the protected area of "Kelsbaach", which provides the
view into the cultural and natural heritage of the region along the Moselle. We can say the
same about the area where around the Moestroff cave. Even here, there are many cycling
and hiking trails in the vicinity, most tourist attractions are linked to the commemoration of
the Ardennes offensive, which took place in this area in year 1944.
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PRILOGA 1: GEOLOŠKA KARTA OBMOČJA JAME MOESTROFF
MERILO: 1:25.000
VIR: Carte geologique du Luxembourg 1:25.000, No. 6, Diekirch. 1949,
1:25.000. Luxembourg, Service Géologique de Luxembourg.
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2

GEOLOŠKA KARTA OBMOČJA JAME MOESTROFF
– LEGENDA
KVARTAR
HOLOCEN
a - aluvialni nanosi
aˡ - nanosi luksemburškega peščenjaka
aͫ - nanosi formacij Muschelkalka
PLEISTOCEN
d¹ - pesek in prod: ilovica s prodom
d² - ilovica
TERCIAR
d´¹ - planotna ilovica s prodniki
JURA
LIAS
li² - luksemburški peščenjak
li¹ - psil. planorbis
TRIAS
KEUPER
ko¹ˉ² - peščenjak in črni, listnati lapor
km³ - kompaktni laporniki
km²ˢ - peščenjak v trstih
km¹ - lapor v pseudomorfozi
MUSCHELKALK
ku² - mejni dolomit
ku¹ - pisani lapor
mo³ - mejne plasti
mo² - vozljaste plasti dolomita
mo¹ - pol-plasti dolomita
mm² - lingula dolomit
mm¹ - sadrasti lapor
y – sadra
mu² - plasti spodnjega muschelkalka
mu¹ - školjčni peščenjak spodnjega muschelkalka
BUNTSANDSTEIN
so² - peščenjak Voltzia
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PRILOGA 2: GEOLOŠKA KARTA OBMOČJA »KELSBAACH«
MERILO: 1:25.000
VIR: Carte geologique du Luxembourg 1:25.000, No. 4, Grevenmacher.
1948, 1:25.000. Luxembourg, Service Géologique de Luxembourg.
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GEOLOŠKA KARTA OBMOČJA
»KELSBAACH« – LEGENDA
KVARTAR
HOLOCEN
a - aluvialni nanosi
aͫ - nanosi formacij Muschelkalka
PLEISTOCEN
d¹ - pesek in prod: ilovica s prodom
d² - ilovica
TERCIAR
d´¹ - planotna ilovica s prodniki
d´² - ilovica s planot
TRIAS
KEUPER
km¹ - lapor v pseudomorfozi
y – sadra
MUSCHELKALK
ku² - mejni dolomit
ku¹ - pisani lapor
mo³ - mejne plasti
mo² - vozljaste plasti dolomita
mo¹ - pol-plasti dolomita
mm² - lingula dolomit
mm¹ - sadrasti lapor
mu² - plasti spodnjega muschelkalka
mu¹ - školjčni peščenjak spodnjega muschelkalka
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PRILOGA 3: KARTA ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN POTEKA
UČNE POTI
VIR: Sentier Kelsbaach sur fond de plan topographique (pot Kelsbaach na
topografskem načrtu) URL:
http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/Centres_d_accueil/CA_
Manternach/CAM_Sentiers_Kelsbach/Kelsbaach.pdf
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