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VPLIV TURIZMA NA JAMSKO OKOLJE
IZVLEČEK:
Diplomsko delo obravnava turistične jame v Sloveniji in problematiko njihovega
turističnega razvoja. Izpostavljen je problem občutljivega jamskega okolja in posledice,
ki jih je pustil turizem v njem. Predstavljene so značilnosti jamskega turizma in njegov
velik pomen za Slovenijo, kot turistično destinacijo.
Na kratko so opisane značilnosti turističnih jam pri nas. Na podlagi terenskega dela, ki je
bilo opravljeno v petnajstih turističnih jamah, so popisani posegi, ki so se zgodili zaradi
turistične ureditve. Na koncu je primerjava vseh turističnih jam.
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THE INFLUENCE OF TOURISM ON THE CAVE
ENVIRONMENT
ABSTRACT:
The diploma deals with tourist caves in Slovenia and the challanges of their touristic
development. The stress is on the problem of sensitive underground environment and the
effects of tourism on it. The characteristics of cave tourism and its huge importance for
Slovenia as a touristic destination are presented.
The characteristics of touristic caves in Slovenia are briefly mentioned. On the base of
the field research in fifteen caves the interventions caused by tourist regulation are
described. Finaly, all the tourist caves are compared to each other.

KEY WORDS: csave tourism, underground environment, the effects of tourism, tourist
caves, the Postojna Cave, The Skocjan Caves.

KAZALO
1

UVOD ...................................................................................................... 2
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2
3

NAMEN IN CILJI .............................................................................................. 2
DELOVNA HIPOTEZA..................................................................................... 2
METODE............................................................................................................ 3
DOSEDANJE RAZISKAVE.............................................................................. 4
OSNOVNI POJMI.............................................................................................. 5

ZGODOVINA JAMSKEGA TURIZMA PRI NAS ............................... 7
JAMSKI TURIZEM DANES .................................................................. 9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

TIPI TURISTIČNIH JAM .................................................................................. 9
TURISTIČNE JAME V SLOVENIJI................................................................. 9
TRADICIJA - PREDNOST PRI RAZVOJU DANES ..................................... 10
JAME V LASTI DRŽAVE............................................................................... 11
OBISKOVALCI JAM ...................................................................................... 11
ZAKAJ OBISKOVALCI PRIDEJO V JAMO................................................. 12
UPRAVLJALCI – SKRBNIKI JAM................................................................ 13

4 SODOBNO UPRAVLJANJE JAM, PROBLEMI IN TEHNOLOŠKI
VIDIKI TURISTIČNEGA RAZVOJA JAM ............................................... 15
5 TRAJNOSTNI RAZVOJ TURISTIČNIH JAM IN ZAŠČITA SKUPNE
DEDIŠČINE ................................................................................................. 17
5.1
5.2
5.3

6

ZAKONSKA ZAŠČITA TURISTIČNIH JAM PRI NAS .................... 23
6.1
6.2
6.3
6.4

7

POSLEDICE TURIZMA.................................................................................. 18
IZOBRAŽEVANJE JAVNOSTI ...................................................................... 19
MONITORING – KORAK K TRAJNOSTNEMU RAZVOJU....................... 20
ZAKON O VARSTVU PODZEMNIH JAM ................................................... 24
RABA ODPRTE JAME ................................................................................... 26
KONCESIJA..................................................................................................... 26
ZAPIRANJE JAM ............................................................................................ 27

RANLJIVOST JAMSKEGA OKOLJA IN VPLIVI OBISKOVALCEV
28
7.1
VPLIVI OBISKOVALCEV ............................................................................. 29
7.1.1
NADELAVA POTI .................................................................................. 29
7.1.2
OSVETLITEV .......................................................................................... 33
7.1.3
NEPOSREDNI VPLIVI OBISKOVALCEV ........................................... 35
7.1.4
NADELAVA DRUGE INFRASTRUKTURE ......................................... 37
7.1.5
MOŽNOSTI SANACIJE POSEGOV....................................................... 38
7.2
ZUNANJI NEGATIVNI VPLIVI NA JAMSKO OKOLJE............................. 43

8

TURISTIČNE JAME V SLOVENIJI.................................................... 44
8.1
8.2
8.3
8.4

POSTOJNSKA JAMA...................................................................................... 45
ŠKOCJANSKE JAME...................................................................................... 82
PIVKA JAMA .................................................................................................. 93
ČRNA JAMA.................................................................................................... 96

8.5
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19

9

OTOŠKA JAMA .............................................................................................. 99
PLANINSKA JAMA ...................................................................................... 100
JAMA POD PREDJAMSKIM GRADOM..................................................... 106
DIVAŠKA JAMA........................................................................................... 111
VILENICA...................................................................................................... 119
JAMA DIMNICE............................................................................................ 126
SVETA JAMA................................................................................................ 132
KRIŽNA JAMA.............................................................................................. 137
ŽUPANOVA JAMA....................................................................................... 147
KOSTANJEVIŠKA JAMA ............................................................................ 153
JAMA PEKEL ................................................................................................ 158
HUDA LUKNJA ............................................................................................ 164
SNEŽNA JAMA............................................................................................. 170
JAMA POD BABJIM ZOBOM...................................................................... 176
FRANCETOVA JAMA.................................................................................. 178
ŽELEZNA JAMA........................................................................................... 179

POVZETEK IN PRIMERJAVA TURISTIČNIH JAM ...................... 180
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

OSNOVNI PODATKI .................................................................................... 180
ŠTEVILO OBISKOVALCEV........................................................................ 182
PRODAJANJE KAPNIŠKEGA OKRASJA .................................................. 184
POSLEDICE STARE RAZSVETLJAVE ...................................................... 186
POSLEDICE ELEKTRIČNE RAZSVETLJAVE .......................................... 187
POSLEDICE MASOVNEGA TURIZMA ..................................................... 187
UREJEVANJE TURISTIČNE POTI.............................................................. 188
POSLEDICA UMETNIH VHODOV IN IZHODOV .................................... 190
VZDRŽEVANJE ............................................................................................ 191

10 SKLEP ................................................................................................. 193
11 V PRIHODNJE .................................................................................... 196
11.1
11.2

12
13
14
15

SPELEOTERAPIJA ....................................................................................... 196
EKOTURISTIČNE JAME.............................................................................. 198

ZAKLJUČEK....................................................................................... 199
SUMMARY ......................................................................................... 201
VIRI IN LITERATURA ...................................................................... 203
SEZNAM PRILOG.............................................................................. 209

1

1 UVOD
Prve jame, urejevane za dostop množici obiskovalcev, so pri nas od 17.stol (Vilenica),
predvsem pa od začetka 19. stoletja (Škocjanske, Postojnska) dalje. Postopoma so
odkrivali posamezne dele jam, urejali poti, jih varovali za turiste, jame razsvetljevali in
poskušali pritegnit čimvečjo pozornost obiskovalcev. Z izgradnjo infrastrukture so
ponekod močno posegli v jamski prostor ali ga celo uničili. Ponekod je bil vzrok v
nevednosti, spet drugod v želji po čim večjem zaslužku, ne oziraje se na posledice. Načrti
so bili slabo izdelani ali jih sploh ni bilo. Zaradi obsega posegov v jamsko okolje je
marsikje škoda nepopravljiva. Število obiskovalcev je s časom naraščalo in večal se je
tudi njhov vpliv na jamsko okolje. Samo če pomislimo, koliko toplote odda človek v
jamski prostor, v katerem je vse leto stalna temperatura, pa še vse ostale snovi, ki so v
jami tujek, so začele prihajati v jame z začetkom turizma v jamah.

1.1 NAMEN IN CILJI
Jamski turizem, kot gospodarska dejavnost ima pri nas že dolgo zgodovino. Z razvojem
in vse hitrejšo rastjo turizma, pa so se povečali tudi vplivi na občutljivo jamsko okolje.
Danes imamo registriranih 23 turističnih jam, Postojnska jama pa je najbolj obiskana
turistična destinacija v Sloveniji. Zaradi naštetega, nameravam z diplomsko nalogo
ugotoviti, kakšne posledice je na jamsko okolje pustilo urejanje jam za turistično rabo,
torej kakšne do posledice tega pri nas in kakšne so možnosti, da bi zaščitili podzemno
lepoto za naslednje rodove.
V diplomskem delu poizkušam, na podlagi terenskega dela oziroma ogleda turističnih
jam, narediti popis posegov v jamsko okolje in ugotoviti, koliko je bilo prvobitno jamsko
okolje spremenjeno zaradi turistične ureditve.
Cilji diplomskega dela:
o Predstaviti jamski turizem kot pomembno obliko turizma pri nas.
o Opisati turistične jame v Sloveniji.
o Opisati vplive in posledice, ki jih je pustil turizem v jamah.
o Ugotoviti, kateri posegi pomenijo trajno uničenje jamskega okolja, kateri posegi so
nujni, če želimo turistom omogočit vstop v podzemlje in katerih posegi so najmanj
degradirali jame.
o Na podlagi ugotovljenega predpostaviti obliko razvoja jamskega turizma, ki bi
pomenila trajnostni razvoj.

1.2 DELOVNA HIPOTEZA
Predpostavljam, da nepremišljeni posegi pri urejanju jam za turizem, nenadzorovan in
neomejevan obisk jam ter slaba skrb, lahko povzroči nepopravljivo škodo v jamskem
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okolju. Sklepam, da je turizem v jamah pri nas pustil posledice in da je bilo največ škode
storjene v preteklosti oziroma v začetku urejevanja turističnih jam, saj sta znanje in
ozaveščenost o jamah bila skopa. Domnevam, da je razlika v stopnji posegov in stopnji
posledic povezana s časom odkritja jam in odprtja za javnost. Tako naj bi nabolj
degradirane jame bile tudi najstarejše turistične jame.
Jamsko okolje lahko zaščitimo, če obliko turizma prilagodimo lastnostim določene jame,
zato sklepam, da jamski turizem ni nujno usoden za jamsko okolje. Kakšno grožnjo
jamam predstavlja turizem, je odvisno od občutljivosti jamskega okolja in stopnje
pritiskov, ki jih izvajamo na jamsko okolje, tako da sklepam, da lahko enako močni
pritiski na različnih jamah pustijo različne posledice. Za zaščito jam je zato pomembno
sodelovanje strokovnjakov in stalno spremljanje okoljskih parametrov, ker šele takrat, ko
bomo zares poznali jamsko okolje, bomo sposobni upravljati turizem s čim manjšimi
negativnimi posledicami.

1.3 METODE
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila terenske in kabinetne metode.
Turistične jame v Sloveniji se razlikujejo po velikosti, izgledu, svoji ponudbi,
organiziranosti, načinu vodenja in številu obiskovalcev. Kabinetne metode so tako
obsegale pregledovanje virov in literature o turističnih jamah in zgodovini njihovega
turističnega urejanja. Seznanila sem se z jamskim turizmom, kot obliko turizma.
Kabinetni del je na začetku pomenil predvsem pripravo na teren in oblikovanje sklepnih
misli ter zaključkov na koncu diplomskega dela.
Na terenu sem obiskala 15 registriranih turističnih jam pri nas, naredila popise in
dokumentirala trenutno stanje v jamah. Ker meritve parametrov jamskega okolja pri nas
še ne potekajo povsod in konstantno, je težko primerjati trenutno stanje s stanjem preden
so jame odprli za obiskovalce in oceniti stopnjo negativnih vplivov. Sama sem se
osredotočila na vidne posege v jami. Ti so v večini jam tudi najpomembnejši in najbolj
opazni. Veliko informacij so mi posredovali zaposleni in upravitelji jam, za katere sem
imela pripravljena vprašanja o jamski infrastrukturi in problematiki jamskega turizma.
V jamah sem se osedotočila na posledice turističnega urejanja:
o turistične poti – dolžino, materiale iz katerih so izdelane, stopnice, ograje;
o umetne vhode, rove;
o razsvetljavo;
o značilnost obiskov – število obiskovalcev, trajanje obiska, velikost skupin;
o načine vzdrževanja, čiščenja, investiranja;
Na podlagi zbranih podatkov in opisanih posegov, sem jame poskušala med seboj
primerjati in oceniti stopnjo posegov, ter poiskati rešitve za njihovo zaščito.

Največ problemov pri izdelavi diplomske naloge sem imela z zbiranjem podatkov o
jamski infrastrukturi in ostalih podatkih v zvezi z jamo.
Med obiski jam so velikokrat v jamo vodili vodniki, ki nimajo stikov z upravljanjem jam,
tako da nisem mogla neposredno izvedeti kaj več o problematiki jame. Odgovornim
3

oziroma upravljalcem sem pošiljala elektronsko pošto, in za odgovore morala prositi in
čakati, kar mi je ustavilo nadaljnje delo. Upravljalci, ki so predali vlogo za koncesijo so
imeli nekoliko točnejše podatke, taki so na primer podatki za jamo Pekel, poti in ostala
infrastruktura so točno izmerjeni, medtem ko v večini jam za te stvari ne vodijo evidence.
Največ informacij sem tako črpala s terenskim delom, ogledovanjem jam in
fotografiranjem, na podlagi česar sem pozneje opisala stanje v jami.

1.4 DOSEDANJE RAZISKAVE
Za opise splošnih značilnosti jam sem uporabila domačo literaturo, v kateri sem našla
tudi veliko podatkov o zgodovini jamskega turizma, o negativnih posledicah, ter o
nujnosti jamskega turizma pri nas, saj so jame v Sloveniji ena izmed najpomembnejših
turističnih destinacij.
Največ literature je o Postojnski jami in Škocjanskih jamah, ki sem jo dobila v knjižnicah
in na upravah obeh jam. Precej manj literature je o ostalih turističnih jamah ali pa je
precej zastarela. Za vire informacij o jamah na Notranjskem, sem uporabila knjigo
Notranjska A – Ž, 1999, kjer je opise jam napisal A. Mihevc, o ostalih turističnih jamah
sta pisala tudi I. Gams (1963, 1965, 2003) in A. Kranjc (1998, 2002). Veliko podatkov
sem zbrala na spletnih straneh, ki jih urejajo društva, ki skrbijo za jame. Poleg pisnih
virov so mi bili glavni vir podatkov oskrbniki jam za katere sem sestavila vprašalnik in
pa terensko delo s katerim sem prišla do lastnih spoznanj o stanju v jamah.
V veliko oporo mi je bila knjiga s 4. mednarodnega kongresa združenja turističnih jam
(ISCA), ki je bil v Postojni leta 2002. Tema kongresa je bila uporaba sodobnih tehnologij
in razvoj jam za turizem. V knjigi so prispevki domačih in tujih strokovnjakov s tega
področja. Po mojem mnenju zelo korektno napisani vidiki zaščite in problematike
turističnih jam, ter hkrati nujnosti turističnega razvoja s poudarkom na trajnostnem
razvoju.
Leta 1990 je bil 2. jugoslovanski simpozij o zaščiti krasa in o turističnih jamah, na
podlagi katerega so tudi izdali knjigo. Iz knjige sem črpala predvsem članke avtorjev M.
Simič in Z. Žele.
S problematiko turističnih jam se pri nas ukvarja mentor mojega diplomskega dela dr.
Andrej Mihevc, ki je v revijah objavil nekaj člankov in prispevkov na to temo (Naše
jame, 1997).
Več o vplivu turizma na jamsko okolje Postojnske jame je bilo napisano v knjižici, ki so
jo izdali leta 1998 ob 180. letnici odkritja jame: Postojnska jama – nova spoznanja.
Statistične podatke o jami pa mi je posredovala Sabina Peternost, zaposlena pri
Postojnska jama, turizem, d.d.. Izčrpne podatke sem dobila tudi v knjigi, ki jo je izdalo
Turistično društvo Županova jama ob 70. obletnici odkritja jame: Županova jama 70. let,
1996. Je ena izmed redkih knjig, ali mogoče edina, v kateri je natančen opis jame skozi
zgodovino turističnega urejanja, do današnjega stanja v jami.
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1.5 OSNOVNI POJMI
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.

Jamarstvo, jamarsko delovanje je odkrivanje, raziskovanje in dokumentiranje ter
obiskovanje jam v športno rekreativne namene, pri čemer je potrebna posebna
usposobljenost za samostojno jamarsko delovanje.
Jamska infrastruktura so vsi grajeni objekti in nepremične naprave v jami, ki
služijo ali so nekoč služili varstvu oziroma rabi jame.
Jamski inventar so vse naravne tvorbe v jami, zlasti sigove (kapniške) tvorbe v
vseh njenih pojavnih oblikah, minerali, kristali, oblike v blatu in ilovici ter
reliefne oblike na stenah, stropu in tleh in drugi sedimenti ter paleontološki in
arheološki ostanki oziroma kulturne plasti. Jamski inventar je del jame.
Jamski turizem je dejavnost pravnih ali fizičnih oseb, ki za plačilo vodijo
obiskovalce v jame, ki so lahko urejene za turistični obisk.
Jamski vodnik ali jamska vodnica je fizična oseba, ki je usposobljena za vodenje
obiskovalcev po jami in vpisana v register jamskih vodnikov.
Jamski živi svet so vse prosto živeče živali in prosto rastoče rastline, ki v jami
stalno ali občasno živijo ali rastejo.
Jamar ali jamarka je fizična oseba, ki je usposobljena za samostojno jamarsko
delovanje.
Jamarsko društvo je društvo, katerega ustanovni akt opredeljuje jamarstvo kot
osnovno dejavnost društva.
Obiskovalec ali obiskovalka jame je fizična oseba, ki si za plačilo ogleda jamo.
Odkrivanje in raziskovanje jam obsega odkrivanje novih jam ali delov jam,
pridobivanje podatkov in vzorcev, merjenja vseh vrst, fotografiranje, filmanje in
audio ter video snemanje za dokumentarne namene. Izvaja se v znanstveno –
raziskovalne in športno – rekreativne namene.
Odprta jama s prostim vstopom je vsaka jama, ki je nenadzorovan vstop oseb v
jamo v skladu z varstvenim režimom po tem zakonu ne more poškodovati.
Odprta jama z nadzorovanim vstopom je jama, v kateri je naravno jamsko okolje
tako ranljivo, da bi ga lahko poškodoval ali ogrozil vsak nenadzorovan vstop oseb
v jamo.
Ogledovanje jame je obisk jame, pri čemer se uporabljajo naravne poti in prehodi
oziroma jamska infrastruktura.
Skrbništvo jam je izvajanje posameznih nalog varstva redkih ali ogroženih jam ali
tistih jam, ki po strokovnih merilih vrednotenja na podlagi predpisov s področja
ohranjanja narave izstopajo.
Skrbnik ali skrbnica jame je oseba, ki izvaja skrbništvo jam na podlagi sklenjene
skrbniške pogodbe ali oseba javnega prava, ki izvaja skrbništvo jam v okviru
nalog javne službe na področju ohranjanja narave.
Zaprta jama je jama, v kateri je naravno jamsko okolje tako ranljivo, da bi ga
lahko poškodoval ali ogrozil vsak vstop oseb v jamo.
Lampenflora je skupno ime za rastline, ki se v jamah razraščajo zaradi električne
razsvetljave. To so mahovi in alge, ki rastejo v bližini luči. K rasti lampenflore
prispeva tudi CO2, ki ga izdihajo obiskovalci.
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18. Monitoring je redno zbiranje podatkov in spremljanje stanja parametrov (jamske)
klime. (Zakon..., 2004)
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2 ZGODOVINA JAMSKEGA
TURIZMA PRI NAS
Ena izmed najstarejših oblik turizma na Slovenskem je ravno jamski turizem. Jame so
obiskovali že pred 1000 leti. Prvi vzrok obiskovanja jam naj bi bila radovednost ljudi.
Prvi kontinuirani obiski jam pa so bili romarski, tako v Sveti jami pri Socerbu nad Trstom
in v jami Sv. Ivan v Čele (San Giovanni d' Antro, Landarska jama). V Sveti jami naj bi v
3. stol. živel puščavnik Sv. Socerb (Servulus). Po njegovi smrti so romarji vsako leto, na
dan njegove smrti prihajali v jamo. (Kranjc, 2004) Tudi Valvasor, leta 1689, omenja
množična srečanja na dan Sv. Socerba.
Kasneje je jama postala cerkev s stopniščem in oltarjem, ki pa je bil med 2. sv. vojno
uničen. V zadnjih letih se je tradicija obnovila.
V začetku 17. stol. (1633) je bila prva turistična jama, z organiziranim vodenjem,
Vilenica, ki jo je obiskal tudi cesar Leopold I (1660). Obiskovalci so za obisk morali
plačati vstopnino. Vilenica velja tudi za najstarejšo turistično jamo v Evropi.
V Postojnski jami (Rov starih podpisov) so našli podpise iz leta 1213, ki nakazujejo, da
so jamo pričeli obiskovati že v 13. stol. Lahko rečemo, da je Janez Vajkard Valvasor prvi
znan vodič, saj v svojem delu (1689) omenja, da je sam peljal v Postojnsko jamo dva
Nizozemca in enega Angleža.
Dokaz, da so ljudje obiskovali tudi Škocjanske jame je slika L. F. Cassasa. Tržaški
mestni očetje so namreč naročili (1782), naj naslika nekaj največjih znamenitosti iz
tržaške okolice. Med njimi je naslikal Škocjanske jame.
Velika privlačnost je postal močeril, takrat edina podzemeljska žival, zaradi katere se je v
19. stol. marsikdo odpravil v Črno jamo.
Za začetek modernega organiziranega jamskega turizma štejemo leto 1918. Leta 1918 so
odkrili nove dele Postojnske jame in leto pozneje so jo odprli za obiskovalce. Ob tej
priložnosti jo je obiskal tudi avstrijski cesar Franc I. V jami so uredili poti, razsvetljavo,
vodiči so bili oblečeni v uniforme, vhod so zaprli z vrati in postavili upravo.
Že leta 1808 je bila za turizem odprta Pečina na Hudem letu, vendar nekaj let za tem so
vandali vdrli v jamo in uničili inštalacije, ter zopet onemogočili obiske.
Podrobnosti začetka jamskega turizma v Škocjanskih jamah so manj znane. Knjiga
obiskovalcev je obstajala že leta 1819, vendar nam nič ni znano o tem, kako so bili ogledi
organizirani.
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Leta 1819 so bile v Sloveniji tri turistične jame: Vilenica, Postojnska jama in Škocjanske
jame. Poleg teh treh je bila v Sloveniji še cela vrsta jam, ki jih je bilo mogoče obiskati,
čeprav jih ne moremo šteti med prave turistične jame. Ena izmed teh je Črna jama, ki je
del Postojnskega jamskega sistema, toda z drugim vhodom. V jami so leta 1796 odkrili
človeško ribico, ki je pritegnila radovedne obiskovalcev. Obiskati je bilo mogoče tudi
Jamo pod gradom (Predjamskim gradom), Zelške jame, Križno jamo, Jamo pod Babjim
zobom, v kateri je sredi 19. stol. obstajala že pot z dvema mostovoma in najeti je bilo
mogoče vodiča. Manjši jami sta bili Škratovka in Željnske jame. (Kranjc, 2002)
Do I. svetovne vojne je bilo na slovenskem etničnem ozemlju (v okviru Avstro-Ogrske)
10 turističnih jam.
Primorska enota Nemško-avstrijskega alpskega društva je v 19. stol. vzela v najem
Škocjanske jame in med leti 1884 in 1886 odprla Divaško jamo. Leta 1886 je Italijansko
alpsko združenje prevzelo Vilenico, leta 1889 je Italijanski alpinistični klub odprl novo
turistično jamo Clementina pri Občinah nad Trstom. Leta 1908 je Jamska komisija iz
Trsta (služba) za javnost odprla jamo Velika pečina ali Grotta Gigante, ki je danes
najpomembnejaša turistična jama v severni Italiji.
Medtem ko so Postojnska jama in Škocjanske jame bile ekonomsko uspešne, ostale jame
niso prinašale denarja niti družbi, niti lastnikom. Jame so pestili ekonomski problemi,
zato so marsikatero ponovno zaprli. Tako se je zgodilo z jamo Huda luknja; leta 1933 je
jamarski klub iz Velenja prevzel obnovo jame in jo zopet odprl za javnost.
Za Slovenijo lahko rečemo, da je obiskovanje jam že izredno stara dejavnost, stara vsaj
1000 let. O organiziranem jemskem turizmu lahko govorimo več kot 350 let (Vilenica), o
modernem jamskem turizmu pa 200 let (Postojnska jama). Nekatere najstarejše turistične
jame so še danes izrednega pomena (Postojnska, Škocjanske) in prinašajo državi velike
dohodke, nekatere so le lokalnega pomena, nekatere pa so žal morali zapreti, ter tako
zavarovane pred zunanjimi vplivi, čakajo na boljše čase. (Kranjc, 2002)
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3 JAMSKI TURIZEM DANES
3.1 TIPI TURISTIČNIH JAM
V Sloveniji poznamo več tipov jam v katerih poteka turistična dejavnost:
1. Klasične za ogled urejene jame so turistične jame, v katerih je zgrajena infrastruktura,
ki omogoča prehod večjemu številu obiskovalcev. Pri nas je 23 takšnih jam, od tega so tri
trenutno zaprte.
2. Neurejene jame, v katerih je organizirano vodenje z jamskim vodnikom oziroma
jamarjem z namenom zaslužka (alternativne, adrenalinske in druge skupine). Takšno
obliko jamskega turizma ponujajo v nekaterih urejenih turističnih jamah in sicer kot
obliko jamskega trekinga v neurejene rove jamskega sistema (Križna jama, Planinska
jama, Predjama, jama Dimnice, Huda luknja). Skupine obiskovalcev morajo biti manjše
(okoli 5 oseb), obiskovalci morajo biti opremljeni z jamarsko opremo, ki jo posodijo
vodniki oz. jamarsko društvo, ki jamo upravlja, takšen obisk jame je tudi časovno daljši
(v povprečju 4 ure) in cenovno dražji (okrog 20 €).
3. Jamarstvo, kot dejavnost prostega časa, podobna planinstvu ali alpinizmu, ki v osnovi
ni turistična, torej gospodarska pridobitna dejavnost (ne poteka samo v turističnih jamah),
ima pa posredno tudi te učinke.
V nadaljevanju bom obravnavala prvi tip jam in sicer klasične, za ogled urejene jame.

3.2 TURISTIČNE JAME V SLOVENIJI
Začetke turizma v jamah štejemo od 19. stol., z razvojem pri Postojnski in Škocjanskih
jamah, razmah pa je doživel v 20. stol. Prve države v katerih so jame odprli javnosti so
bile Slovenija, Francija in Italija. Kmalu so jim sledile ZDA in Španija. Z hitrim
razvojem turizma je raslo tudi število obiskovalcev v jamah. Lahko rečemo, da se pomen
jamskega turizma na splošno povečuje. Po vsem svetu rasteta tako število obiskovalcev,
kot število jam, ki so odprte za obiske. (Cabezas, 2004)
V 56. členu Zakona o varstvu podzemnih jam je navedenih 22 jam, ki so urejene za
organiziran turistični obisk in opremljene z jamsko infrastrukturo:
1. Vilenica (Lokev),
2. Škocjanske jame (Matavun),
3. Ravenska jama (Gorenje Ravne pri Cerknem),
4. Jama pod Predjamskim gradom (Predjama),
5. Otoška jama (Veliki otok),
6. Pivka jama (Veliki otok),
7. Črna jama (Veliki otok),
8. Postojnska jama (Postojna),
9. Planinska jama (Planina),
9

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Zelške jama (Zelše),
Križna jama (Bloška polica),
Županova (Taborska) jama (Velike Lipljene),
Železna jama (Gorjuša),
Snežna jama (Raduha),
Pekel (Šempeter v Savinjski dolini),
Kostanjeviška jama (Kostanjevica na Krki),
Divaška jama (Divača),
Dimnice (Markovščina),
Sveta jama (Socerb),
Huda luknja (Gornji Dolič),
Jama pod Babjim zobom (Bohinjska bela),
Francetova jama (Ribnica). (Zakon..., 2004)

Trenutno so zaprte Rotovnikova (ni na seznamu), Ravenska in Otoška jama.
Rotovnokova je zaprta že sedem let, v Otoški jami potekajo meritve parametrov stanja
okolja, ki bodo pokazali primernost jame za speleoterapijo, Ravenska jama pa je zaprta
zaradi neurejenega lastništva zemlje, preko katere pridemo do jame.
Pobude za turistično ureditev novih jam so številne, vendar so nekatere jame za to bolj
primerne kot druge, zato bo potrebno najprej narediti analizo predvidenih posledic za
vsako ureditev posebej, nato pa narediti izbor.
Pomembno je sodelovanje strokovnih služb pri vseh posegih v turističnih jamah in
inšpekcijski ukrepi v vseh primerih poškodovanja naravne dediščine. Smiselno bi bilo
ustrezno sodelovanje brez nepotrebnih represivnih posegov. (Simič, 1990)

3.3 TRADICIJA - PREDNOST PRI RAZVOJU
DANES
Stanje jamskega turizma v državah z razvitim jamarstvom in dolgo tradicijo je drugačno
kot v državah, kjer je jamski turizem nova dejavnost. V državah, kjer že več kot stoletje
razvijajo jamski turizem, sledijo novim trendom z znanjem in izkušnjami. Problemi, s
katerimi se danes srečujejo so nepopravljive napake in škoda, ki je bila storjena v
preteklosti, ter nenehno naraščanje števila obiskovalcev. Države, v katerih je jamski
turizem razmeroma mlada dejavnost, imajo to prednost, da se lahko učijo na izkušnjah in
napakah drugih držav, ter se jim poskušajo izognit. Take države imajo perspektivo razviti
jamski turizem na visokem nivoju. Države, ki šele začenjajo z jamskim turizmom imajo
možnost razviti visoko kakovostno dejavnost po sodobnih standardih, na osnovi izkušenj
in znanj drugih držav, hkrati pa so brez lastne tradicije, izkušenj in znanj izpostavljene
raznim interesom in tako nedotaknjenemu jamskemu okolju lahko grozi tudi uničenje.
Novi trendi v upravljanju jam imajo lahko v različnih državah različne učinke glede na
stopnjo razvitosti jamskega turizma v njih. Velike razlike se pojavljajo celo med
posameznimi jamami v eni državi ali regiji. Vendar pa novi vidiki zadevajo vse jame in
načine, kako upravljajo z njimi.
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3.4 JAME V LASTI DRŽAVE
Nekoč so bile jame v lasti lastnika, ki je tudi posedoval zemljo nad jamo. Lahko je
upravljal z njo po lastni volji in mnenje javnosti ni bilo pomembno. Danes ni več tako, saj
so države postavile zakone, ki jih do pred nedavnim ni bilo. Vprašanje je le koliko se ti
zakoni spoštujejo. Ponekod so bili zakoni in predpisi postavljeni že veliko prej, danes so
jih dodelali in točneje opredelili. V Sloveniji je Državni zbor leta 2003 sprejel Zakon o
varstvu podzemnih jam in v 5. členu zakona določil, da so jame naravne vrednote
državnega pomena in naravno javno dobro ter so v lasti države, kakor tudi vsa jamska
infrastruktura. (Zakon..., 2004)
S časom je postalo izredno pomembno tudi javno mnenje in se ga v veliko primerih tudi
upošteva.
Tudi mediji spremljajo dogajanje in danes se človek težko skrije pred očmi javnosti. V
medijih bomo takoj izvedeli, če se stvari ne izvajajo v skladu z zakoni, ali upravitelji
skrbijo za jamsko okolje, če delujejo v javno dobro ali je glavni cilj le zaslužek. Nekoč za
takšne stvari ni bilo zanimanja.

3.5 OBISKOVALCI JAM
V novejšem času so tudi obiskovalci postali vse bolj zahtevni. Ne pridejo si samo ogledat
podzemne lepote, temveč hočejo izvedet vse več podatkov o jami in so pozorni na to
kako jim je jama predstavljena, pa tudi na to ali je jama zadosti zavarovana in varna. Za
turiste je največkrat pomembno, da je obisk organiziran na čimbolj prijeten način.
Del obiskovalcev, ki pridejo v jame so družinski ljudje in upokojenci, ki se jim uprava
mora prilagoditi. Za večino od teh je pomembna čim večja stopnja varnosti in udobja.
Jasno je, da popolna varnost v jami ni mogoča, v zadnjih letih pa je bilo veliko
narejenega za izboljšanje varnostnih standardov. Pomembna je izvedba evakuacijskih
načrtov in ocenitev potencialnega tveganja. Vodiči naj bi imeli znanje iz nudenja prve
pomoči, jame naj bi bile dobro povezane z enotami prve pomoči in reševalcev v primeru
nesreče.
Če govorimo o udobju, ne gre le za to, da so poti v jamah čim bolj urejene in kar se da
olajšajo hojo, temveč tudi za vsesplošno opremljenost jamskega kompleksa. Pomembno
je, da obiskovalci ne čakajo predolgo na ogled, da se lahko umaknejo pred dežjem in
soncem, da se lahko v bližini okrepčajo, kupijo spominek...
Pomembno je, da poleg samega ogleda jame, obiskovalcem ponudimo tudi druge
aktivnosti v okolici in jih poskušamo zadržati tudi kako uro več kot traja sam obisk v
jami. S promocijo okolice in ponudbo aktivnosti delamo promocijo tudi jami sami in z
različnimi dejavnostmi ustvarjamo dodaten prihodek. Turist se bo raje ustavil in si
ogledal jamo, če bo vedel, da je tudi okolica privlačna, da je ponudba (v smislu hotelov,
restavracij) dobra. Za promocijo je primerna tudi organizacija posebnih dogodkov v jami,
kot so recimo žive jaslice v Postojnski jami, ali različne prireditve v neposredni okolici
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jame. Turistična jama, tudi če se nahaja v izoliranem okolju, nikoli ne sme biti izolirana
atrakcija, ampak vedno povezana z drugimi dejavnostmi in ponudbami.

3.6 ZAKAJ OBISKOVALCI PRIDEJO V JAMO
Jamski turizem danes predstavlja dodatno turistično ponudbo kraja, občine, regije ali pa
je v primeru Postojnske jame pomembna turistična atrakcija, ki jo ponuja Slovenija.
Obiskovalca v jamo pritegne skrivnostni podzemni svet, saj je zaradi večne teme, stalne
temperature in redkih živih bitij precej drugačen od življenja na zemlji. Nenavadno
okolje, ki ni bilo dostopno vsakomur, je pri naših prednikih zbujalo strahospoštovanje.
Danes si je mogoče, v spremstvu vodnika, pri nas ogledati dvajeset turistično urejenih
jam.
Obiskovalce pritegne drugačnost podzemnega sveta, njegova edinstvenost in posebnost
podzemeljskih kraških pojavov. Kraški pojav, ki največkrat obiskovalca asocira na
podzemlje je kapnik, ki je le eden od mnogih oblik nastalih z izločanjem kalcita iz vode.
Turistu pritegnejo pozornost reklame, plakati in prospekti, ki jih dobijo v turističnih
krajih. Na njih so slike najlepših kapniških tvorb, ki pritegnejo zanimanje in obisk.
Največkrat tuji turisti obiščejo naše jame na poti proti končni destinaciji in jim
predstavlja popestritev potovanja. Redko se namensko odpravijo obiskat le jamo
(Italijani, ki živijo blizu meje pridejo na Kras na nedeljski izlet). Domačim turistom
večkrat jame predstavljajo cilj enodnevnega izleta, ki ga dopolnijo še z drugimi
turističnimi ponudbami kraja, saj obisk jame pri nas v povprečju ne traja več kot eno uro
in pol. Tako je pomembno, da občina v kateri se nahaja turistična jama širi svojo
turistično ponudbo in tako poskuša obiskovalca zadržati več časa.
Velikokrat obiskovalca pritegnejo tudi opisi jam v superlativih kot so najdaljša, najlepša,
najglobja, jama z največjim kapnikom, dvorano... Marsikoga pritegne v Postojnsko jamo
podzemna železniška proga in vlakec, ki popelje turista skozi jamo, kakor skozi
zabaviščni park. Sveto jamo obišče velik delež obiskovalcev, ker je to edina podzemna
cerkev v Sloveniji. Občasno so v njej maše, ki poleg vernikov pritegnejo tudi
radovedneže. Snežna jama je najvišje ležeča jama in z ledenimi kapniki zanimiva za
turiste.
V Postojnski jami so z dogodkom »žive jaslice« razširili ponudbo in povečali obisk tudi v
manj obiskanem delu leta. Sezona obiskov v jami je v poletnih mesecih in do februarja
močno upade. Žive jeslice pritegnejo pozornost tako mlajših kot starejših obiskovalcev;
tako je bilo decembra leta 2006 16.070, januarja istega leta pa 6.065 (Peternost, 2007)
oziroma 10.000 obiskovalcev manj. Uspešna promocija jame je spodbudila tudi ostale
upravljalce jam, da so podobno ponudbo organizirali tudi v drugih jamah.
Podzemlje marsikomu predstavlja izziv, posebno dogodivščino ali celo adrenalin. Z
jamskimi trekingi, ki jih kot dodatno ponudbo imajo v nekaterih naših jamah (Planinska
jama, Predjama, Dimnice, Križna jama), zadovoljijo tudi takšen tip obiskovalcev.
Adrenalin pa lahko marsikomu predstavlja že samo to, da se spusti v podzemlje običajne
turistične jame.
Tako poskušajo upravitelji turističnih jam na različne načine pritegniti zanimanje
potencialnih obiskovalcev in jim prodati košček narave, ki ga na zemeljskem površju ni.
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3.7 UPRAVLJALCI – SKRBNIKI JAM
Nove tehnologije omogočajo, da so jame boljše urejene in prilagojene obiskovalcem.
Kljub velikim investicijam tehnološki dosežki velikokrat privarčujejo velike vsote
denarja. Nujne so za trženje in promocijo, za ohranjanje in prenovo jam, za
izobraževanje, ter omogočajo obiskovalcem večje užitke pri ogledu jam. Vse se nanaša
na teorijo sodobnega upravljanja, ki postavlja v prvi plan kvaliteto. Turistične jame so del
storitvenega sektorja, zato je nujno strokovno upravljanje jam in kvaliteten način na
kateri so jame obiskovalcem predstavljene, ter kvaliteta vseh ostalih ponudb in storitev.
Kvaliteta je lahko izziv za jamske upravljalce, hkrati pa sredstvo za uspeh.
Pomembno je, da upravljalci poskušajo spreminjati stvari na boljše, z zavedanjem o
pomembnosti ohranjanja obstoječega okolja, z vključevanjem sodobnih tehnologij, z
težnjo po kvaliteti, z izmenjavanjem informacij, problemov, znanj in izkušenj z ostalimi
upravljalci na kongresih kot je recimo ISCA (International Show Caves Association).
Za varovanje in ohranjanje jam je pomembno tudi ozaveščanje ljudi oz. predstaviti
obiskovalcem ranljivost jamskega okolja, njegovo enkratnost in veliko vrednost. Ljudem
je treba približat podzemeljski svet, šele tako se ga bodo naučili cenit in tudi varovat. To
je mogoče le z dobro izobraženim kadrom jamskih vodnikov, ki bi znali jamo predstaviti
tako vsakodnevnemu obiskovalcu, kot stokovnjaku, ki je prišel obogatit svoje znanje.
Velja pa omenit, da smo v času, ko vsi govore o skrbi za okolje in je postalo govorjenje
in opozarjanje o okolju tudi ena od tem, ki se predstavlja in prodaja pri jamah, tako kot se
pri muzejih včasih predstavlja varovanje in rekonstrukcijo umetnin. S tem uprave same
sebe predstavljajo v lepi luči.
Novi trendi v jamah so izobraževanje, naravovarstveni prijemi in zakoni, varnost in
standardi, trajnostni razvoj, nove tehnologije in kvalitetno vodenje jam.
Ravno vodenje jam danes ponuja velike izzive. (Cabezas, 2004)
Najboljši vtis, ki sem ga osebno dobila na terenu, o načinu upravljanja turistične jame je
bil v Križni in Snežni jami. Poleg tega, sem se pri obeh jamah srečala s kvalitetenim
načinom vodenja obiskovalcev. Veliko slabega je bilo storjenega že v preteklosti, še
posebno v Križni jami, ki je javnosti izpostavljena že od začetka 19. stoletja. V jami so v
zadnjih desetletjih poskušali popraviti škodo in se trudijo obiskovalcem razložiti
ranljivost tega enkratnega pojava. Obiskovalec, ki enkrat obišče Križno jamo si poleg
vseh procesov nastajanja podzemnih kraških oblik in sigastih tvorb, zelo lahko tudi
predstavlja, kako malo je potrebno, da se večtisočletno delo narave izniči le z enim
samim napačnim človekovim korakom. Društvo uspešno usklajuje težave in prednosti
ohranjanja naravne jame. Zaradi vse večjega interesa po naravi prijaznem načinu
obiskovanja in predstavljanja jam, se zanimanje za obisk jame iz leta v leto povečuje. Pa
vendar bi po njihovem mnenju vsakršno pretirano komercializiranje, povečevanje obiska
(še posebej v vodnem delu) čez hipotetično mejo (postavljeno na osnovi dolgoletnih
izkušenj in meritev), ki jo zagovarja društvo, ogrozilo jamski sistem in razvrednotilo trud,
ki so ga v jamo vložili člani društva kot posamezniki (nekateri "živijo" z jamo še skoraj
30 let) in društvo v 10 letih obstoja. Njihova želja je v naslednjih letih ponuditi javnosti
(tako strokovni kot laični) še bolj kakovosten obisk, oziroma pogoje za raziskovanje, ter
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nadaljevati in izboljšati varovanje Križne jame, kot tudi celotnega jamskega sistema in
Notranjskega krasa.
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4 SODOBNO UPRAVLJANJE JAM,
PROBLEMI IN TEHNOLOŠKI VIDIKI
TURISTIČNEGA RAZVOJA JAM
Najpomembnejša odgovornost pri upravljanju s svetovno dediščino je dvojna. Po eni
strani bi morali ohraniti integriteto in kakovost naravnega okolja, po drugi pa omogočiti
dostop čim širši javnosti. Čeprav je v tej trditvi morda nekaj dvoumnosti pa ni dvoma, da
se osnovna elementa tega vprašanja dopolnjujeta in da enega ni mogoče v celoti rešiti, ne
da bi upoštevali tudi drugega. To vodi do ključnega vprašanja, ali je upravljalec sposoben
odgovorno izvajati svoja pooblastila.
Obstajajo različni pristopi k upravljanju, ki so bili oziroma bi lahko bili uporabljeni. V
ZDA obstajajo različne sheme nadzora nad vplivom obiskovalcev in sicer gre za trojni
(okoljski/družbeni/ekonomski) trajnostni pristop in strategijo upravnega tveganja, ki je v
okviru drugih pristopov ali kot neodvisna uporabljena kot osnova pri določanju vrstnega
reda nujnih ukrepanj. Upravljalec oz. organizacija vsakega kraškega območja bi morali
razviti sprotno se dopolnjujoč načrt upravljanja, ki mora vključevati tako dolgoročne in
ničelne rešitve, obenem pa se mora ukvarjati tudi s posebnimi izzivi, ki so tipični le v
lokalnem okviru. (Hamilton-Smith, 2002)
Z naraščanjem obiskovalcev v jamah upravljalci prevzemajo tudi veliko odgovornost pri
izbiri načina modernega upravljanja in uporabi novih tehnologij. V jamo so z obiskovalci
prišli različni pripomočki in naprave, ter infrastruktura, ki je olajšala hojo in ogled jame.
Na začetku so uporabljali vrvi, lestve in ostale enostavne začasno nameščene
pripomočke, danes pa najdemo v jamah betonirane poti in stopnice, zaščitne ograje,
električno napeljavo in tehnološke dosežke novejšega časa, kot so vlak, dvigala, čolne na
električni pogon.
V neposredni bližini jame so zgrajena parkirišča, različni objekti za usluge turistom,
prodajalna kart, spominkov, restavracije. Turistične jame za svoje delovanje zahtevajo
veliko pozornost in načrte upravljanja. Tu je pomembno sodelovanje javnosti, lokalnih,
regionalnih skupnosti, države, podjetij oz. podjetja in stroke. Dogaja se, da nekateri celo
nočejo sodelovati s strokovnimi organizacijami, pooblaščenimi, da varujejo dediščino.
Brez sodelovanja naravovarstvene službe se je v naših turističnih jamah zgodilo marsikaj,
kar je prizadelo naravno dediščino. (Simič, 1990)
Z vpeljavo novih tehnologij in s stroški upravljanja ter razvoja, se danes lahko kosajo le
velike turistične jame, za jame z manjšim številom obiskovalcev pa bi bilo nujno, da se
povežejo v združenja večih jam ali mogoče celo s podobnimi dejavnostmi, ter si tako
zagotovijo obstoj in razvoj.
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Še pred leti je v Sloveniji delovalo interesno združenje turističnih jam (GIZ), ki se je
osnovalo v začetku 90-let. Pod okriljem združenja so se skrbniki jam povezovali, se
sestajali, izmenjevali izkušnje, znanja, ter kot interesna skupina uspešno delovali, lažje
dosegali zastavljene cilje in iskali skupne koristi ter znali tudi uveljaviti. Kasneje je
dejavnost združenja nekoliko zastala, vendar ne povsem prenehala. Njihov največji
projekt je tranversala turističnih jam. Združenje je pomembno, saj zlasti manjšim članom
omogoča stik z novostmi na tem področju. Manjše turistične jame pri nas (vse razen
Postojnske in Škocjanskih jam), se že zaradi slabega finančnega položaja težko vsaka
zase borijo za lastni interes. Ta problem je izpostavila večina skrbnikov turističnih jam.
Kot veliko prednost združenja so izpostavili izmenjevanje izkušenj in skupno reševanje
problemov.
Za jame pri nas je značilna sezonskost, zato je pomembno zaposlenim omogočiti
zaslužek tudi izven sezone in jih povezati z drugimi dejavnostmi. Povezovanje z drugimi
dejavnostmi lahko pomeni tudi stabilnost in finančno varnost, saj si lahko dejavnosti med
seboj pomagajo premagati ekonomske krize ali celo grozeči propad. Primankljaj iz ene
dejavnosti, se lahko nadomesti z drugo dejavnostjo. V primeru turističnih jam lahko
takšno povezovanje dejavnosti pripelje do finanče neodvisnosti oz. samozadostnosti, ki ji
zagotavlja nemoteno delovanje v prihodnosti in neodvisnost od državnih pomoči, ter
restrikcij. (Fairchild, 2004) Na takšen način rešujejo problem zaposlenih v podjetju
Postojnska jama, turizem d.d.. Pri izgradnji mrežne organizacije naj bi v prihodnosti
upoštevali posebnosti sezonskega zaposlovanja in potrebe po prerazporeditvi v nizki
sezoni.
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5 TRAJNOSTNI RAZVOJ
TURISTIČNIH JAM IN ZAŠČITA
SKUPNE DEDIŠČINE
Za trajnostni razvoj je potreben celovit sistem upravljanja, v skladu s svetovnimi,
državnimi in regionalnimi interesi in prizadevanji. Trajnostni razvoj lahko razumemo kot
prizadevanja današnje generacije, da bi zagotovila prihodnost vrednosti regije na
sistemski ravni in ne le na začasni ali strateški selekciji. Tarjnostni razvoj mora imeti
temelje v prihodnost usmerjene družbe.
Razvoj turizma v preteklih letih in napovedi še večjega razvoja v nadaljnih letih vmešča
turizem v eno najpomembnejših panog gospodarstva. Turizem je velika priložnost tako
posameznikom kot velikim podjetjem, hkrati pa predstavlja skrb mednarodnim
institucijam kot je na primer UNESCO.
Množični turizem s seboj prinaša povečevanje števila turistov, profit, razvoj in vse
negativne posledice, ki so vezane na našteto. Najprivlačnejša destinacija za turiste je
danes naravno okolje. Tako tudi turistične jame izpolnjujejo vsa merila za privlačno
turistično zanimivost. Kot takšne seveda niso neobčutljive za predvideni razvoj turizma.
Kot velika priložnost, so jame velikokrat prišle pod roke vodstvu, ki sta mu smotrna raba
in ohranjanje jam bila drugotnega pomena. V jamah so videli le dobro priložnost
zaslužka, ne pa nenadomestljivo naravno bogastvo. Nekatere izmed jam so tako doživele
nepopravljivo škodo. Ljudje, ki vidijo le ekonomski interes, bodo težko razmišljali tudi o
zaščiti okolja, ki bi mu lahko prikrajšala dobiček. Ne zanima jih kakšne posledice bo
pustilo v jami trikratno ali petkratno povečanje obiskovalcev, niti ne, če bodo čez 50 ali
100 let obiskovalci sploh lahko še občudovali podzemne lepote. Za njih je pomembno le,
da se dobiček privede do maksimuma. Za ohranitev in zaščito jam je tako nujno potreben
nadzor strokovnih institucij in zakoni določeni v skladu z varstvom narave.
Težavnost enotnega trajnostnega razvoja je, da je pojem precej raztegljiv, se ga da
definirat na različne načine in podpret z različnimi argumenti. Podobno je tudi z
vprašanjem: kaj je trajnostni razvoj jam? Če pohodimo travo, se to pozna največ eno leto,
če pa odlomimo kapnik se škoda pozna 15.000 let. Vprašanje je tudi ali je bolj trajnostno,
da v jami ni poti in ograj, čeprav se 1000 ljudi na leto sprehaja po jami. Če je en človek
na 1000 kaj odnese, jama izgubi 1 kapnik na leto, in v 100 letih takega vodenja iz jame
lahko odnesejo 100 kapnikov. Pred 100 leti so prodajali kapnike pri Postojnski jami.
Strinjali so se s tem, le omejili so lomljenje na stranske rove. Takrat je bilo takšno početje
trajnostno. Danes v Sloveniji mislimo, da ni. Danes se zdi trajnostno, da vozi vlak, ki
dviguje prah. Dela se škoda, vendar po mnenju večine znosna, trajnostna. Na kitajskem
se še vedno lahko kupi kapnik pri turistični jami. Tam mislijo da je to trajnostno.
Kako definirati trajnostni razvoj turističnih jam je težavna naloga pristojnih služb in
strokovnjakov.
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Del Mednarodne speleološke zveze se ukvarja z zaščito krasa in jam, oddelki odgovorni
za turistične jame pa so se združili v Mednarodno zvezo turističnih jam.
Za vsako državo je priporočljivo, da ima svojo komisijo, odgovorno za zaščito jam in
kraških območij in ki skrbi, da se izraba jam v turistične namene izvaja sonaravno. V
bližnji prihodnosti naj bi razvili strategije, da postanejo čimbolj aktivne in vplivne
skupine.

5.1 POSLEDICE TURIZMA
Ekoturizem, ki ga danes poznajo že v nekaterih državah je korak naprej v razvoju turizma
in ohranjanja okolja, vendar tudi tu prihaja do zlorab pod krinko samega imena. V
ekoturizmu želijo predvsem zmanjšati število turistov oz. ga omejiti na takšno število, da
bo vpliv na jamsko okolje čim manjši. Postavlja se vprašanje, katero je to magično
število, ki ga je potrebno določiti za vsako jamo posebej. Tu pridemo do monitoringa in
pomena zbiranja podatkov posameznih parametrov jamskega okolja. Šele na podlagi
analize takšnih meritev se lahko približamo odgovoru o primernem številu obiskovalcev.
V Belgiji so recimo morali zapreti nekatere jame, zaradi prevelikega števila turistov v
preteklosti in nadaljnega uničevanja jam, njihove biološke, geološke, morfološke,
hidrološke vrednosti. Praktično lahko vsak poseg v jami, ki bi omogočil jamo dostopno
turistom, povzroči nepopravljivo škodo. Takšni posegi so recimo nove galerije, umetna
jezera, na novo narejeni vhodi ali izhodi, stopnišča, mostovi, ki s časom lahko povzročijo
biološko smrt ali sušenje kapnikov.
Vsak poseg v jamsko okolje pomeni trajne spremembe jamskega ekosistema, ki je
nastajal tisoče let. Poruši se ravnovesje in značilno kemično stanje okolja, ki prizadane
tudi življensko okolje jamskih živih bitij. Izsušijo se lahko mokrišča, blata, uničijo se
razpoke, stene, glinena prst... Obiskovalci in razsvetljava v jami povzročajo tudi dvig
temeperature, zaradi katre se suši strop in stene jame, vse manj je pogojev za odlaganje
sige, stene jame se krušijo, krči se tudi življenski prostor netopirjev. Učinek razsvetljave
na rast mahov in alg, je povzročil tudi veliko škodo v jamah v Španiji. Jame so morali
zapreti, vendar se strokovnjaki bojijo, da je že prepozno, saj se posledic ne bo dalo več
popravit.
Vplive na jamsko okolje imajo tudi spremembe, ki se dogajajo na površju, nad jamo.
Eden izmed takšnih dejavnikov, ki neposredno vplivajo na jamsko okolje je prenikajoča
voda, spremembe v njeni količini in sestavi. Na to lahko vpliva tudi sprememba
vegetacije (sečnja dreves, paša živine, uporaba pesticidov in herbicidov, izgradnja
parkirišč in rekreacijskih površin). Vse to lahko vpliva na proces odlaganja sige v
podzemlju in na življensko okolje jamskega živega sveta.
Če posplošimo, lahko sklenemo, da masovni turizem in vključevanje novih, manj
primernih jam v turistično rabo, prinaša spremembe, keterih posledice bodo vidne šele v
prihodnosti. Podzemlje je zelo labilno okolje v katerem zunanji ogljikov dioksid in hlapi,
ki prihajajo z izdihovanjem in potenjem, ter povišana temperatura povzročajo spremembe
in tako porušenje dolgoletnega ravnovesja. Tudi hrup, odpadki, grafiti, lomljenje in
pobiranje kapnikov povzročajo nepopravljivo škodo jamskemu okolju.
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Jame so dediščina nas vseh, zato mora biti njihovo varovanje dosledno in neodvisno od
morebitnih sebičnih ekonomskih interesov. Tako bodo za vselej ostale zgled odličnosti,
ki bo v javnosti zbujalo potrebo po spoštovanju tega krhkega in nenadomestljivega
biotopa, starega več tisoč let. (Bartholeyns, 2004)

5.2 IZOBRAŽEVANJE JAVNOSTI
Pomemben faktor pri varovanju in ohranjanju jam je tudi ozaveščanje ljudi. Potrebno jim
je približati podzemne lepote, jim prikazat veliko vrednost te naravne dediščine, da bi se
zavedali kako nujna je njena zaščita in tudi sami mogoče kaj prispevali k temu. Ljudi bi
morali, o pomenu in zaščiti jamskega okolja in okolja nasploh, osveščati že zelo zgodaj.
Glavno vlogo pri tem bi morala imeti šola, s strokovno izobraženim kadrom. Jame
notranjskega trikotnika, med Postojno, Planinskim in Cerkniškim poljem, so bogate z
jamsko favno in relativno dobro raziskane ter kot take zelo primeren študijski objekt
(Sket, 1979). Območje je zelo primeren demonstracijski in študijski objekt, na različnih
stopnjah izobraževanja, zato tudi ponuja veliko priložnost za celovito muzejsko
predstavitev našega podzemeljskega bogastva in zgodovine jamarstva. Danes se odpira
možnost s projektom Evropskega muzeja krasa, vendar so mnenja strokovnjakov,
krasoslovcev in naravovarstvenikov zelo deljena.
Poleg obiskovalcev morajo na prvem mestu ranljivost kraškega okolja razumeti lastniki
zemljišč, kjer so jame, jamarji kot raziskovalci in upravljalci jam, ki nosijo največjo
odgovornost (Polak, 1998).
Vsaka turistična jama naj bi imela organizirano vodenje, ne le zato, da se obiskovalci ne
bi zgubili v jami, temveč, da bi obiskovalce čimveč naučili o nastanku jame in jamskih
oblik, ter jih seznanili z ranljivostjo in izjemno dovzetnostjo kraškega okolja do
onesnaževanja. Upravitelji jam bi morali poskrbeti, da so vodniki v njihovih jamah
primerno usposobljeni, da znajo pritegniti obiskovalca in na njega tudi narediti vtis. Če bi
obiskovalci lažje razumeli pomen zaščite jamskega okolja, bi k temu lahko tudi veliko
prispevali. Lahko bi predvajali tudi kratke filme ali opozorila pred samim ogledom jame.
Kajenje in prehranjevanje v jamah je prepovedano, vsi kršilci bi morali biti tudi
kaznovani. Obiskovalci se morajo zavedati, da niso v neke vrste muzeju s slikami tisoče
let stare pokrajine, temveč v okolju, ki ima izredno težke pogoje življenja, na katere
lahko pusti negativne posledice predvsem človekova malomarnost.
Upravljalci in oskrbniki jam bi morali paziti tudi na razločnost znakov, ki usmerjajo
obiskovalce in razumljivost znakov za prepovedi. Znaki, kjer so napotki napisani z
besedami, bodo razumljivi le tistim obiskovalcem, ki razumejo napisani jezik, vsem
ostalim bo znak ostal nerazumljen. Zato bi bilo dobro imeti znake, podobne
mednarodnim cestnim znakom, ki bodo razumljivi vsem, šele takrat bodo služili svojemu
namenu.
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5.3 MONITORING – KORAK K
TRAJNOSTNEMU RAZVOJU
Da bi vedeli kakšno stanje okolja je v neki jami in kakšne spremembe se dogajajo, je
potrebno v jamah izvajati monitoring. Preden pričnemo z zbiranjem podatkov, je
pomembno dobro poznati vse procese, ki potekajo v jami, opraviti predhodni popis
bistvenih lastnosti procesov, pomembno je vedeti, kaj v jami je zares pomembno in
poznati pogoje, v katerih lahko to pomembnost ohranimo. Tako ohranjeni pogoji so
celota vseh pomembnih dejavnikov. Za uspešen monitoring je nujno, da merimo
značilnosti in celovitost bistvenih elementov. Monitoring se mora nanašati na nujne
okoliščine, pri katerih še lahko ohranimo bistvene značilnosti ter na sprotno stanje in
celovitost pomembnih značilnosti. V pomoč izvajalcem monitoringa so upravljalci jam in
lokalni prebivalci, ki s svojim znanjem lahko prihranijo marsikatero nepotrebno delo.
Monitoring, ki temelji na pomembnosti usmerja k ohranjanju najpomembnejših
elementov in zmanjša možnost, da poškodbe v jamah spregeledali oz. da bi bile jame
poškodovane zaradi neznanja in nepazljivosti (Osborne, 2002).
Komisija za zaščito, raziskovanje in turizem v jamah, je na 13. speleološkem kongresu,
julija leta 2001 v Braziliji, v priporočilih poudarila razvojni program, kjer naj bi bila
zaščita krasa in v skladu s trajnostnim razvojem, kjer so družbeni in gospodarski pogledi
vključeni.
Obstajala naj bi mreža monitoringov in skupina strokovnjakov, ki bi nadzirala
verodostojnost podatkov, jih obdelovala in opozarjala na vse nepravilnosti in spremembe,
ki se dogajajo v jamskem okolju. Nadzor nad glavnimi parametri jamskega okolja
(temperatura, vlažnost, ogljikov dioksid, radon...) je lahko dosegljiv z mrežo meritev, ki
naj bi bile nameščene v vsaki turistični jami. Danes cena namestitve takšne mreže ni več
tako visoka in zahteva malo dela. Podatki se recimo zbirajo enkrat na mesec in se
pretvorijo v digitalno obliko za nadaljno obdelavo in vrednotenje. Obstajajo tudi
avtomatske merilne mreže, ki so povezane z računalniki in se podatki prenašajo
avtomatsko, vendar je njihova cena višja. Treba je poudariti, da vsaka merilna mreža
zahteva tudi skrb in nadzor, da se izognemo nepravilnemu zbiranju podatkov, do katere
lahko pride zaradi nepravilnega delovanja. Zbiranje podatkov v jamah, nam prinese
veliko podatkov in s tem tudi znanja o jamskem okolju.
Na žalost se danes monitoring še ne izvaja v vseh turističnih jamah, niti ne obstaja
komisija oz. skupina znanstvenikov, ki bi te stvari nadzirala. Tako spremembe v jamskem
okolju ostajajo neopažene, resni problemi pa postanejo vidni šele takrat, ko jih lahko vsi
opazimo. Takrat je velikokrat že prepozno. (Cigna, 2004)
Spremljanje stanja jam, po 12. členu Zakona o varstvu podzemnih jam, obsega
opazovanje in nadzorovanje odkritih jam v Republiki Sloveniji, njihovega jamskega
živega sveta in jamskega inventarja, ekoloških razmer v jamah, onesnaženosti jam in
števila obiskovalcev jam. Podatke o stanju sporočajo na predpisan način enkrat letno
organizaciji, pristojni za ohranjanje narave, skrbniki, upravljavci zavarovanih območij,
koncesionarji ali koncesionarke in jamarska društva, ki delujejo v javnem interesu.
(Zakon..., 2004)
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Še vedno z zakonom ni določeno, da je v jamah obvezno izvajanje rednih meritev, vendar
v želji po čim večjem zmanjšanju negativnih vplivov obiskovalcev na jamsko okolje je na
prvem mestu nujno pričeti z izvajanjem monitoringa. Najpomembnejši parametri, ki naj
bi jih v jamah merili so:
o temperatura zraka (ºC),
o temperatura vode (ºC),
o relativna vlažnost (%),
o koncentracija CO2 (ppm)
o koncentracija radona (Bq/m3).
V večini primerov se priporoča, da se meritve izvajajo štirikrat na dan (na primer ob 6.00,
12.00, 18.00, 24.00). Meritvena mreža naj bi delovala vsaj eno leto, če je mogoče dve,
preden bi jo nadomestili z avtomatsko merilno mrežo. (Cigna, 2002)
Monitoringi, ki naj bi se izvajali v vseh turističnih jamah so le delna rešitev in dober
začetek na poti k varstvu jam. Kljub temu se izvajajo le v nekaterih jamah, saj za
upravitelje predstavljajo preveliko investicijo. Tudi skupine strokovnjakov, ki naj bi
nadzorovale spremembe v jamah, so velikokrat financirane s strani upravitelja, ki bo le
redko sledil njihovim nasvetom. Skupine za zaščito naravne dediščine in strokovnjaki, ki
se ukvarjajo s preprečevanjem uničenja jamskega okolja, naj bi delovali neodvisno od
upraviteljev. Ti bi morali sprejeti nadzor nad svojim delom, nasvete strokovnjakov pa
tudi kazni za nepravilnosti oz. za nespoštovanje predpisanih pravil.
Po 47. členu Zakona o varstvu podzemnih jam izvajajo neposredni nadzor v naravi nad
spoštovanjem določil tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, poleg
inšpektorjev, tudi naravovarstveni nadzorniki v skladu s predpisi, ki urejajo področje
ohranjanja narave. (Zakon..., 2004)
Po 48. členu zakona ministrstvo opravlja nadzor nad izvajanjem upravnih nalog, ki se
izvajajo na podlagi javnega pooblastila na podlagi zakona, strokovni nadzor pa izvaja
organizacija, pristojna za ohranjanje narave. (Zakon..., 2004)
Leta 1884 je, eden izmed vodij raziskav Škocjanskih jam, J. Marinitsch, pričel meriti in
zapisovati temperature v Škocjanskih jamah in njihovi okolici. Meritve za čas 1886-1914
so bile zabeležene v »Hohlenbuch«. Vse leto 1928 so potekale podrobne mikroklimatske
meritve sočasno v podzemlju in na površju. V letih 1960 do 1962 so člani ljubljanske
univerze opravljali meteorološka opazivanja v jami in v udornici Velika dolina. Leta
1992 so v okviru inštituta za raziskovanje krasa SAZU pričeli z rednimi beleženji
temperature z enim termografom. Kasneje, v sodelovanju z raziskovalnim programom
tržaške univerze, so v različne dele postavili 5 avtomatskih termometrov. Analizirali so
rezultate dveletnih opazovanj (maj 1997 – maj 1999) in ugotovili, da je del Škocjanskih
jam, kjer teče Reka, izrazito dinamična jama in da obiskovalci ne morejo preveč vplivati
na temkajšnja meteorološka oziroma mikroklimatska dogajanja. (Kranjc, Opara, 2002)
Na Slovaškem so prva opazovanja jamske klime zabeležena že leta 1870. Danes za
opazovanja uporabljajo različne avtomatske zapisovalnike podatkov. Ti omogočajo
stalno spremljanje parametrov kot so temperatura, vlaga, tlak, hitrost zračnih tokov,
vsebnost CO2 itd. Na osnovi teh meritev so uvedli več ukrepov za zaščito jam. Tako so v
Ochtinski aragonitni jami zmanjšali število obiskovalcev v skupini z 80 na 30 – 35 in
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uvedli večji časovni razmak med skupinami. V večini jam pa se klima, ki jo prisotnost
skupine obiskovalcev zmoti, zelo hitro vrne v stabilno – naravno stanje. (Zelinka, 2002)
Zaenkrat se pri nas redne meritve izvajajo le v Škocjanskih jamah, ter v Postojnski jami,
kjer jih izvaja prof. dr. A. Mihevc. V ostalih jamah si oskrbnoiki želijo izvajati meritve in
nadzorovati stanje klime v jami, vendar financiranje iz lastnih sredstev ne bi zadostovalo
za nakup potrebne opreme, pomoč države pa je že vrsto let skopa.
Sliki 1, 2: Meritve temperature in prepiha oziroma gibanja zraka (Foto: D. Arsenović)
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6 ZAKONSKA ZAŠČITA
TURISTIČNIH JAM PRI NAS
Z ustanovitvijo Društva za raziskovanje jam, leta 1910 v Ljubljani, se je pri nas prvič
pojavila ideja o zaščiti podzemeljskega sveta (Polak, 1998).
Odsek za varstvo prirode in prirodnih spomenikov pri Muzejskem društvu v Ljubljani je,
v svoji znani spomenici, ki jo je naslovil na pokrajinsko vlado za Slovenijo, že leta 1920
zahteval med drugimi tudi, da se »podzemske jame z interesantno jamsko favno in floro
postavijo pod nadzorstvo; vstop vanje naj se dovoli samo v znanstvene svrhe«. Na osnovi
te spomenice je gozdarski oddelek pokrajinske vlade izdelal leta 1922 prvo uredbo, ki je
ščitila tudi jame: »Odredba o varstvu redkih ali za Slovenijo značilnih in za znanstvo
pomembnih živali in rastlin in o varstvu špilj« (Simič, 1990).
Začetki zakonskega varstva narave so se sprva osredotočali na varovanje posameznih
predmetov, pozneje so začeli zajemati širša področja (Debevec, 2004). Avstrija je že leta
1928, s posebnim zakonom zavarovala jame in celo ustanovila poseben zvezni urad za
zaščito podzemeljskega sveta. V Sloveniji smo leta 1970 dobili Zakon o varstvu narave,
ki delno opredeljuje zaščito kraškega podzemlja (Polak, 1998).
Leta 1981 je bil sprejet Zakon o naravni in kulturni dediščini, ki za naravno dediščino
med drugim razglaša nahajališča fosilov, geomorfološke oblike, površinske in
podzemeljske kraške pojave ter redke in endemične živalske vrste, med katere sodijo
skoraj vse jamske živali. Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst še dodatno
razglaša prave jamske živali (ki stalno žive v podzemeljskih jamah in vodah) kot naravne
znamenitosti, ki jih je prepovedano loviti, uničevati, vznemirjati v njihovem naravnem
okolju. Problematiko onesnaževanja krasa in kraških ponikalnic obravnava Zakon o
varstvu okolja (Polak, 1998).
Učinkovit sistemski predpis o varovanju narave je začel veljati leta 2001 s sprejetjem
Zakona o oranjanju narave. Ta zakon je bil pomemben mejnik, ki je zaznamoval začetek
spremenjenega odnosa do narave. (Debevec, 2004)

Organizacije, ki se ukvarjajo z jamami ali skrbijo za raziskovanje, dokumentiranje
in varovanje jam:
- Jamarska zveza Slovenije – JZS
- Jamarska društva – JD ali DZRJ
- Ministrstvo za okolje in prostor – MOP
- Agencija RS za okolje – ARSO
- Zavod RS za varstvo narave – ZRSVN
- ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa – IZRK
(Jamrska zveza slovenije, 2007).
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6.1 ZAKON O VARSTVU PODZEMNIH JAM
Pravno je varstvo turističnih jam s stališča naravovarstvene službe urejeno. Strokovna
organizacija naj bi skrbela za pravilno rabo in ohranjanje spomenika ter sodelovala naj bi
z upravitelji. Vendar se žal organizacije, ki upravljajo z jamami večinoma ne zavedajo, da
je jama, ki jo upravljajo, dediščina naroda in družbena last, ne pa njihovo osnovno
sredstvo z neomejeno pravico razpolaganja. Tako so jame žal velikokrat prepuščene
interesom upravljalcev. Javnost in strokovne organizacije smo velikokrat v prepričanju,
da je interes upravljalcev skrbeti za jamo, vendar hitro lahko ugotovimo, da njihovi
intresi niso v skladu z interesi zaščite dediščine in so pogosto z njimi v popolnem
nasprotju. Podjetje, ki jamo upravlja, ima interes, da ohrani jamo do te mere, da je
turistično zanimiva, marsikatera jama pa je v tej fazi s stališča zaščite že močno
prizadeta, saj ščitijo le tiste elemente jamskega okolja, ki so komercialno zanimivi.
(Simič, 1990)
Zakon o varstvu podzemnih jam je sprejel Državni zbor RS na seji 17. decembra leta
2003. Ta zakon ureja varstvo in rabo podzemnih jam, varstvene režime, ukrepe varstva in
druga pravila ravnanja, vključno z obnovitvijo podzemnih jam, ki so onesnažene ali
poškodovane. (Zakon..., 2004)
VARSTVENI REŽIM V JAMI (18. člen Zakona o varstvu podzemnih jam)
V jami velja varstveni režim, po katerem je prepovedano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zadrževati se v jami v nasprotju z nameni, dovoljenimi s tem zakonom in
predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.
Onesnaževati stene, strop ali tla jame, zrak v jami ali vode, ki tečejo skozi jamo;
vrtati v stene, strop ali tla jame.
Minirati.
Povzročati hrup, ki presega 45 Leq (dBA).
Povzročati vibracije.
Skladiščiti ali odlagati predmete, snovi ali odpadke.
Kuriti ali kaditi.
Uporabljati svetila z odprtim plamenom, razen acetilenskih in drugih plinskih
svetil.
Uporabljati vse vrste vozil in plovil z uporabo motorja, razen podvodnih skuterjev
na električni pogon zaradi raziskovanja sifonov v zalitih delih jam.
Uporabljati vse vrste zračnih plovil in letalskih naprav, razen balonov, zaradi
izvajanja raznih raziskav.
Postavljati kakršnekoli stalne ali začasne objekte, razen za namene, dovoljene s
tem zakonom v predpisanem obsegu.
Karkoli puščati v jami.
Filmsko ali video snemati v jami, razen individualnega snemanja za lastne potrebe
s pomočjo svetil, ki ne presegajo moči 50W.
Graditi jamsko infrastrukturo.
Uničevati, poškodovati ali odstranjevati jamski inventar.
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15. Odnašati iz jame jamski inventar, ga spravljati v promet ali izvažati.
16. Uničevati, poškodovati, nabirati ali odnašati rastline ali njihove dele.
17. Loviti, ubijati, prenašati, zastrupljati, zadrževati v ujetništvu v jami ali namerno
vznemirjati in odnašati iz jame živali v vseh razvojnih oblikah, ki živijo v jamah,
ali se v njih občasno zadržujejo.
18. Uničevati, poškodovati, zbirati ali prenašati gnezda in legla živali, ki stalno ali
občasno živijo v jamah.
19. Preprečevati živalim selitev in rastlinam naravno razširjanje.
20. Odkopavati ali prekopavati sedimente, arheološke ali paleontološke plasti ter
odnašati, prenašati ali poškodovati paleontološke ali arheološke predmete.
Prepovedi ne veljajo pri reševanju ljudi iz jame. Reševanje mora biti izvedeno z
ukrepom, ki ob enakem učinku najmanj poškoduje jamo. (Zakon..., 2004)
Varstveni režim se po mojih izkušnjah – kar sem lahko videla v jamah in po pogovorih z
oskrbniki, izvaja v skladu z zakonom. Skrbniki jam so dolžni o vsekakršnem posegu
obvestiti pristojne službe, kot je Zavod za varovanje naravne in kulturne dediščine, ki
preuči okoliščine in odobri ali zavrne poseg. Tako so v Postojnski jami poskušali
postaviti svetovni rekord z letečim balonom. Prej so morali obvestiti zavod in vložiti
prošnjo, ki jim je bila zavrnjena v skladu z zgoraj navedeno 8. točko, saj balon ni bil
namenjen raziskavam.
Kljub temu, da je zakon obstaja, pa prihaja pri njegovem izvajanju večinoma do
problemov. Skrbniki jam se pritožujejo, da je zakon takorekoč nemogoče izvajati. Zakon
je bil napisan in sprejet leta 2003, pa še vedno se večji del zakona sploh ne izvaja oz. ga
ni mogoče izvajati. Problem se pojavi že pri jamskih vodnikih, ki naj bi obiskovalce
vodili po jami. 42. člen zakona namreč narekuje, da ogledovanje odprte jame izvajajo
jamski vodniki, ki so za vodenje po odprtih jamah posebej usposobljeni. Usposabljanje za
jamske vodnike in preverjanje usposobljenosti naj bi izvajale, kot javno pooblastilo,
pooblaščene organizacije na podlagi programov usposabljanja in preverjanja
usposobljenosti za jamske vodnike, ločeno za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za
turistični obisk, in po odprtih jamah, ki niso urejene za turistični obisk. Programe naj bi
potrdilo ministrstvo v delu zakona, ki se nanaša na varstvo odprtih jam. Usposobljenost
za jamskega vodnika naj bi se dokazovalo s potrdilom o opravljenem izpitu za jamskega
vodnika, ki bi ga po uspešno končanem usposabljanju izdala organizacija zadolžena za
usposabljanje (Zakon..., 2004).
Po pogovorih s skrbniki jam sem ugotovila, da si vsi enako želijo strokovnega
usposabljanja in bogatenja znanja ter priložnosti za izmenjavo izkušenj, vendar je, kot
zgleda, do dejanskega izvajanja zakona potrebno še veliko. Prvi problem se pojavi že pri
vprašanju kdo oz. katera institucija naj bi izvajala usposabljanje; vprašanje je tudi kako bi
potekalo usposabljanje in kakšen bi bil program. Do sklepnega dogovora še niso prišli.
Poleg tega, da je je zakon nemogoče izvajat se pojavlja vprašanje kdo bo nadzoroval
pravilnosti pri izvajanju zakona.
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6.2 RABA ODPRTE JAME
Veliko speleologov in ljudi na splošno meni, da je jama, ko jo odpremo javnosti
»izgubljena« za znanost. Na podlagi podatkov iz številnih turističnih jam, so te trditve
zavrnili. Včasih je meja med uporabo in zlorabo težko določljiva, vsekakor pa je najbolj
učinkovita zaščita jame skrben razvoj s stalnimi merjenji stanja jamskega okolja. (Cigna,
2004) Preden bi v prihodnosti katero od predlaganih jam odprli za turizem, bi morali že
pred odprtjem vsaj dve leti zbirati podatke o stanju jemskega okolja, nato te podatke
primerjati s podatki zbranimi po nekaj letih od odprtja jame.
S 34. členom Zakona o varstvu podzemnih jam je določena splošna raba odprtih jam:
o Odprta jama se sme ogledovati na način, ki ne ogroža odprte jame, jamskega
inventarja in jamskega živega sveta.
o Ogledovanje odprtih jam je dovoljeno vsem pod enakimi pogoji v skladu s tem
zakonom in predpisi s področja ohranjanja narave.
Ne glede na določbo lahko minister prepove ali omeji ogledovanje odprte jame ali
njenega dela, če bi ogledovanje lahko povzročilo nevarnost za ohranitev odprte jame
(Zakon..., 2004).

6.3 KONCESIJA
Po 36. členu, vlada Republike Slovenije proti plačilu podeli koncesijo pravni ali fizični
osebi, ki je usposobljena za rabo odprte jame in izpolnjuje v aktu o podelitvi koncesije
določene pogoje. Odločitev o podelitvi koncesije za rabo odprte jame se sprejme na
podlagi strokovnega mnenja organizacije, pristojne za ohranjanje narave. Raba odprte
jame se podeli za spodaj naštete namene, razen za oskrbo prebivalstva s pitno vodo:
o Raba odprte jame je dovoljena za opravljanje dejavnosti jamskega turizma, kulturne,
znanstveno raziskovalne, izobraževalne in zdravstvene dejavnosti ter za oskrbo
prebivalstva s pitno vodo.
o Izvajanje teh dejavnosti mora potekati ob spoštovanju predpisanih varstvenih režimov
na podlagi Zakona o varstvu podzemnih jam in predpisov, ki urejajo področje
ohranjanja narave in tako, da se ne prizadenejo in uničijo naravne lastnosti odprtih
jam.
Koncesionar je dolžan skrbeti za jamsko infrastrukturo, ki jo prevzame v upravljanje in
rabo na podlagi podeljene koncesije, kot dober gospodar (Zakon..., 2004).
Med obiskom jam in pogovori z oskrbniki turističnih jam sem izvedela, da so nekateri
(oskrbniki Snežne jame in jame Pekel) oddali vloge za koncesijo, ki jo trenutno v
Sloveniji ima samo Postojnska jama. Po njihovem pripovedovanju je pridobitev koncesije
pri nas še vedno dolgotrajen proces, vlaganja države v turistično infrastrukturo v jami pa
takorekoč ni. Vsa sredstva, ki so potrebna za vzdrževanje jame prispevajo društva, ki
izkoriščajo jamo v turistične namene, kljub temu pa nimajo zagotovila, da bo jama še v
prihodnje v njihovi uporabi, zato se tudi izogibajo večjim vlaganjem v infrastrukturo. V
čakanju na boljše čase, v jamah poskušajo vzdrževat trenutno stanje.
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6.4 ZAPIRANJE JAM
Razvoj jamskega turizma lahko občutno vpliva na gospodarske spremembe regije.
Prizadevanja, da bi preprečili prihanje turistov so nepravična do prebivalcev regije,
predvsem, če je prisotna usklajenost med ohranjanjem okolja in razvojem. V vsakem
primeru je razvoj turizma nesprejemljiv, če ni podprt s predhodnimi raziskavami. (Cigna,
2004) Eden izmed prvih in zelo pomembnih ukrepov na poti k zaščiti jamskega okolja, je
bil zapiranje dostopnih vhodov v jame. Zavarovali so lahko dostopne jame, kapniško
bogatejše in zato ranljive jame, pa tudi posamezna nahajališča endemičnih vrst jamskih
živali (Polak, 1998). S tem, da so zavarovali vstope v jame, niso preprečili ljudem vstop v
njih, ampak so jamo zaščitili pred nenadzorovanim oziroma divjim turizmom. Leta 1920
je bila izdana listina v kateri so jame, s posebno floro in favno, dostopne le v znanstvene
namene.
Danes je s 17. členom Zakona o zaščiti podzemnih jam določen varstveni režim glede
vstopa v jamo. Jame so s predpisom ministra razvrščene na zaprte jame in odprte jame z
nadzorovanim ali prostim vstopom:
o V odprte jame s prostim vstopom je dovoljen vstop vsakomur pod enakimi pogoji.
o V odprte jame z nadzorovanim vstopom je vstop dovoljen vsakomur, če je
nadzorovan, registriran in se izvede v dovoljenem obsegu, kadar je le-ta predpisan.
o V zaprte jame je vstop prepovedan, razen v primeru znanstveno raziskovalnega in
arheološkega dela, ki se lahko izvaja na podlagi dovoljenja ministrstva (Zakon...,
2004).
V dovoljenju se določijo dovoljena ravnanja in posegi v jami ter drugi pogoji za izvedbo
posega v naravo. Ravnanja morajo potekati pod strokovnim nadzorom organizacije,
pristojne za ohranjanje narave, ki pripravi tudi poročilo o stanju zaprte jame (Zakon...,
2004).
V jamah pri nas naj bi bili še posebno pozorni na bivališča človeške ribice in na kolonije
netopirjev, ki so pri nas še posebno ogroženi. Nekatere jame je s proračunskim denarjem
zaprla Uprava RS, nekatere pa nepooblaščeno velikokrat zapirajo posamezniki in
jamarska društva. Vzrok je pretežno turistično-komercialni (Polak, 1998). Kljub temu
menim, da država le prepočasi izvaja ukrepe, ki bi zaščitili jamsko okolje, in je zato
boljše, da zato poskrbijo nepooblaščeni posamezniki ali društva, pa tudi če iz lastnega
interesa, ter s tem zavarujejo jamo pred propadom. Hkrati je to tudi družbeni interes.
Nihče, niti javnost, niti strokovnjaki ali varstveniki okolja se ne bi strinjali z idejo, da bi
jame najbolje zaščitili, če bi jih povsem zaprli. Je pa težka naloga zaščititi jamo in
ohranjati njeno okolje, obenem pa jo izpostaviti vplivom turizma.
V Sloveniji se organizira vodenje v veliko število neurejenih jam, vendar obseg poškodb
v teh jamah ni znan. Če ga bomo začeli meriti ali sistematično opazovati, bomo verjetno
kmalu ugotovili, da so vse te jame preobremenjene. To pomeni omejevanje obiska – tudi
za jamarje. To se lahko zgodi že v nekaj letih.
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7 RANLJIVOST JAMSKEGA
OKOLJA IN VPLIVI OBISKOVALCEV
Jama je okolje, ki je z zunanjim zelo malo povezana, zato se njeno ravnovesje lahko
izredno hitro poruši z vnosom snovi in energije. Večji učinek ima vnos snovi v manjše
jame v katerih je energijska zaloga manjša. Podzemna reka ali jezero igrata veliko vlogo
pri ohranjanju energijskega ravnovesja, saj voda hitreje absorbira vnos energije, kot pa
živa skala. Vsekakor pa podzemna reka povečuje nevarnost onesnaženja jame in vnosa
snovi od zunaj.
Vsaki jami, že ko je odkrita, grozi degradacija. Še posebno se grožnja poveča, ko v jamo
lahko vstopi vsakdo, brez strokovnega nadzora. Značilnosti in lepote jame ponavadi
skušajo zaščititi in ohraniti takšne kot so, tudi po tem, ko je preurejena v turistično jamo.
Vendar lahko gradnja poti, mostov, stopnic in sistemov za razsvetljavo škoduje
sedimentiom, najdiščem ali sigi znanstvenega pomena, lahko jih celo uniči. Razsvetljava
med vodenimi ogledi pomeni nenehen vpliv na razvoj lampenflore, obenem pa
navzočnost obiskovalcev lahko moti naravne razmere v jami. Na žalost se tudi dogaja, da
dela v jami opravljajo nestrokovnjaki, oz. delavci, ki se ne zavedajo dragocenosti
jamskega prostora in velikokrat v želji, da čim prej opravijo delo, povzročijo veliko
škodo. Tako so lahko električne napeljave izredno slabo inštalirane, poti speljane na
najlažji način, ne glede na to, koliko sigastih tvorb je pri tem uničenih, neuporabljen
material je puščen v jami ali pa z njim kar zapolnijo votline. (Mais, 2004)
Neturistične jame in brezna varujejo strokovne organizacije, pri varovanju turističnih jam
pa se pojavijo nekateri neizogibni vplivi:
1. Za primerno urejeno turistično jamo je potrebno izvesti večja ali manjša gradbena
dela, za ureditev poti. Pri tem prihaja do lomljenja in poškodovanja inventarja
jame, ki je nujna žrtev. Upravljalci poskušajo v kratkem času omogočiti obisk čim
večjemu številu obiskovalcev. Tako velikokrat uvajajo različna prometna sredstva
(vlak, dvigalo). Pri inštalaciji le-teh so gradbena dela še posebno obširna.
2. Močno problematično je že odprtje jame oz. povečanje vhoda, saj se pri tem
spremeni jamska klima in poruši občutljivo ravnovesje, ki je potrebno za izločanje
sige. V končni fazi lahko povzroči sušenje sige in razpadanje zaradi zmrzali.
3. Med inštalacijo električne napeljave pride do poškodovanja oz. uničenja
inventarja. Osvetljevanje pa povzroči rast alg na osvetljenih površinah.
4. Množični obiski, zaradi velike količine ljudi, povzročijo spremembo klime,
poseben problem so sanitarije in odpadki.
5. Ugotovili so, da je v turistično urejenih delih jam živalstvo zelo prizadeto.
6. Nekoč se je dogajalo, danes se zgodi, tudi ropanje jamskega inventarja s strani
obiskovalcev.
7. Nujna infrastruktura, ki jo potrebuje vsaka turistična jama, je ponavadi locirana v
neposredni bližini vhoda v jamo: prodajalne vstopnic in spominkov, izposoja
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obleke, vodniška služba, bifeji in restavracije ter ponekod prenočitvene
zmogljivosti s svojimi odplakami, transformatorska postaja, velik parkirni prostor
za osebne avtomobile in avtobuse. Vsa ta infrastruktura lahko močno degradira
naravno okolje jame. (Simič, 1990)
S skrbnim načrtovanjem, strokovnim nadzorom in znanjem lahko posledice precej
zmanjšamo. Moramo se zavedati, da tudi kompromisi niso vedno mogoči in neketerih
stvari ni mogoče izvesti, saj so posledice za okolje prehude. (Simič, 1990)

7.1 VPLIVI OBISKOVALCEV
Obiskovalci vplivajo na jamsko okolje predvsem z vnosom toplote, s potenjem in
dihanjem. Povečujejo vlažnost, imajo vpliv na kroženje zraka, zmotijo odlaganje aerosola
in na čevljih in oblekah odnašajo material iz jame. Obiskovalci tudi zavržejo smeti, kot so
papirnati robčki, žvečilni gumiji in podobno, kar pa niti ne predstavlja velik problem, saj
so takšne vrste smeti opazne in jih zaposleni lahko odstranijo.
Kakšen je končni vpliv obiskovalcev jame je težko zaznati in oceniti. Ugotovili so, da je
vpliv obiskovalcev precej odvisen od velikosti prostorov v jami in jamskega vetra.
Raziskave dobijo pravi smisel šele, ko lahko trenutno stanje primerjamo s stanjem, ki je
bilo preden so jamo odprli javnosti. (Mais, 2004)

7.1.1 NADELAVA POTI
7.1.1.1 VHODI
Vhodi v jame so v večini primerov turističnih jam pri nas naravni, v nekaterih jamah pa
so, v želji da jo odprejo širšemu krogu obiskovalcev, naredili umetne vhode. Razlog za
umetne vhode je v nekaterih jamah tudi v tem, da želijo čimbolj skrajšati čas, ko se
obiskovalci zadržujejo v jami in tako zmanjšati vpliv obiskovalcev na jamsko klimo.
V nekaterih premerih so vhode le razširili, v nekaterih pa je vstop v jamo popolnoma
umeten (Postojnska jama, Divaška, Škocjanske jame). V prvem primeru se je klima v
jami spremenila sorazmerno s posegom oziroma razliko med prejšnjo in razširjeno
odprtino. V primeru popolnoma umetnih vhodov pa je bila sprememba jamske klime bolj
izrazita. Jame že same po sebi imajo naravne razpokline, odprtine in brezna skozi katere
poteka izmenjava med zunanjim in jamskim zrakom. V primeru umetnih vhodov, se
poleg ustaljenega pretoka zraka, pojavi dodaten tok, ki lahko ustvari prepih v jami. Prepih
ohlaja jamski zrak in ga tako izsušuje, še posebno pozimi, ko je zunanja temperatura
zraka nižja kot v jami, tako da v jamo skozi umetni vhod vdira hladen zrak in izsušuje
jamskega. Posledica so sprva kapniki karfiolaste oblike, ki jih velikokrat lahko opazimo v
vhodnih delih jam, ali na prepišnih legah; nato pa se lahko kapniki izsušijo do te mere da
postanejo sivi, siga pa se preneha odlagati. Takšnim kapnikom pravimo mrtvi kapniki.
Da v jamah ne bi prihajalo do tega pojava, se oskrbniki trudijo, da bi umetne vhode zaprli
z nepredušnimi vrati (Škocjanske jame, Jama Pekel-umeten je izhod). Da bi povezali
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Pivko jamo in Črno jamo so skopali umeten rov. Na vhod v rov so postavili železna
nepredušna vrata in tako preprečili močan prepih, ki ga še vedno lahko občutimo, ko
odpremo vrata in vstopimo v rov. Izrazit problem odprtega umetnega vhoda je v primeru
Postojnske jame. Preučevanje vpliva prepiha še poteka. Pod okriljem Inštituta za kras ga
izvaja prof. dr. A. Mihevc. Če bo negativen vpliv dokazan, bodo od skrbnikov jame
zahtevali, da se na železna vrata v obliki rešetk, postavijo še dodatna vrata, ki bodo
preprečila prepih, še posebno v zimskih mesecih, ko je negativni vpliv prepiha še bolj
izrazit.
Sliki 3,4: Prvi turistični vhod v Postojnsko jamo, ki danes ni v uporabi in umetno odprt
današni izhod (Foto: D. Arsenović)

7.1.1.2 POTI, NASIPI, PREDORI
Da bi omogočili čim lažji prehod čim večjemu številu obiskovalcev so v jamah naredili
poti, ki poleg umetnih vhodov predstavljajo prvi poseg človeka v jamsko okolje.
Nadelava poti v jami je poseg, ki je v največji meri prispeval k spremembi izgleda jame.
Sprva so bile poti ozke, omogočale prehod enemu obiskovalcu, s časom so se širile.
Zasipali so jih z jamskim materialom (polomljeni kapniki, okruški jamskih sten), ko je
jamskega materiala pričelo primanjkovati, so v jamo vozili pesek in zasipali poti. Tako je
prišlo tudi do vnosa za jamsko okolje tujih in škodljivih snovi. V nekaterih jamah so
nazadnje poti še betonirali (Postojnska, Škocjanske-delno, Kostanjeviška).
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Slika 5: Betonirane poti v Škocjanskih jamah (Foto: D. Arsenović)

Širjenje poti je zahtevalo tudi uničenje jamskega inventarja, tako so morali podreti veliko
število stalagmitov ali pa jih zasuti z nasipi kjer teren ni bil raven. V Postojnski jami so
tako nazadnje posegli v jamska tla s kapniki in sigo v Rovu novih podpisov oziroma
speleobiološki postaji.
Da bi povezali posamezne dele jam, so v jamah delali predore. Sprva so jih kopali ročno,
pozneje so pričeli z miniranjem odsekov jam in ponekod poškodovali večja območja
(Dimnice-Marmitna dvorana).
Slika 6,7: Poškodovani kapniki v Marmitni dvorani in umetni rov, ki povezuje jamo (nad
rovom so vidni odlomljeni kapniki) (Foto: D. Arsenović)
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7.1.1.3 MATERIALI TURISTIČNE INFRASTRUKTURE
Pravilen razvoj jamskega turizma mora upoštevati zaščito okolja in varnost obiskovalcev.
Fizično in kemično ravnovesje ne sme odstopati od naravnih odklonov. Obenem moramo
preprečiti vsako možnost nepotrebne poškodbe obiskovalca. To pomeni, da poti morajo
biti primerno narejene, predvsem mora biti predvidena visoka vlažnost ali celo poplave.
Nekoč so uporabljali tudi lesene materiale, ki jih danes nadomeščajo z novimi. Kljub
temu se nekateri naravovarstveniki še vedno zavzemajo za lesene, saj naj bi te bile
najbolj »naravne«. Dejstvo je, da imajo leseni materiali precej krajšo življensko dobo in
tako povečujejo stroške vzdrževanja, hkrati je les vir hrane in tako tudi možen vzrok
porušitve naravnega ravnovesja v jami. Razpadajoči les v jami povzroča tudi izredno
neprijeten vonj. Danes raje uporabljajo materiale, ki so nekako v skladu z jamskim
okoljem – ne kvarijo videza jame in na daljši rok ne povzročajo onesnaženja. Takšni
material je recimo beton, ki ga večinoma uporabljajo za poti. Zaščitne ograje so
večinoma iz nerjavečega jekla, kakor tudi dovodne cevi za vodo, ki jo uporabljajo za
čiščenje poti. Uporaba nerjavečega jekla je kljub visoki ceni upravičena, saj po dolgoletni
uporabi ne zahteva nobenega vzdrževanja. V nekatrih primerih se uporablja tudi plastika,
vendar ne sme vsebovati težkih kovin in organskih spojin. Veliko kovin kot so železo,
cink, baker, svinec, ne smejo biti uporabljeni, saj so lahko strupeni za jamska živa bitja.
Naknadno je razstrupljanje takorekoč nemogoče izvesti ali pa je izredno drago. Moramo
tudi paziti na kombinacijo nekaterih materialov, ki lahko povzročijo električni potencial,
ki poveča korozijo.
Slika 8: Razpadajoči les v Divaški jami – ostanek nekdanje varovalne ograje (Foto: J.
Trgo)
Slika 9: V Križni jami, kot varovalno ograjo, še vedno uporabljajo lesene kole, ki jih
menjajo enkrat na tri leta (Foto: D. Arsenović)
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Sliki 10, 11: Stara plastificirana vrtna ograja in nova iz nerjavečega jekla, v Škocjanskih
jamah (Foto: D. Arsenović)

7.1.2 OSVETLITEV
Vse več je primerov propadanja okolja v turističnih jamah zaradi rasti mahov in plesni.
Glavni vzrok je električna razsvetljava in izdihani zrak obiskovalcev. Problem je najbolj
prisoten v nakaterih jamah v Franciji, na Češkem in drugod, pri nas pa v jami Pekel pri
Preboldu in delno v Postojnski jami. V Franciji in Španiji so bili prisiljeni zapreti znane
turistične jame s stenskimi slikarijami prehistorijskega človeka. (Žele, 1990) Tako
onesnaženje jamskega okolja se dogaja tudi ob kombinaciji vpliva obiskovalcev in
razsvetljave. Obiskovalci v jamsko okolje vnašajo spore semen rastlin, ki nato v bližini
luči razraščajo jamske stene ali kapnike. Rezultat je takoimenovana »lampenflora« oz.
rastline kot so alge in mahovi. Rastline lahko v kombinaciji s kalcijevim karbonatom
postanejo neodstranljive. Če ni pokrita s kalcitom je lampenflora lahko odstranjena tudi z
beljenjem ali hidogenperoksidom, vendar moramo izredno paziti, da ne poškodujemo
jamsko fauno. Lampenflori se lahko izognemo tudi z namestitvijo luči z nizkim
izžarevanjem na jamske stene in formacije. Uporaba luči z visoko zmogljivostjo, lahko
tudi zmanjša vplive električne razsvetljave, pa tudi sprotno prižiganje in ugašanje luči
lahko občutno zmanjša učinke. Tako imajo nekatere jame sektorsko razdeljeno
razsvetljavo, v Postojnski jami pa imajo nameščene tudi senzorje, s čimer so čas
osvetljenosti jame med obiskom zelo zmanjšali. Poleg negativnih, poznamo tudi
pozitivne učinke lampenflore. V vhodnih delih jame, kamor še lahko seže dnevna
svetloba, se lahko na algah in mahovih tvorijo nepravilne sigaste tvorbe, ki jim pravimo
stromatoliti.
Razsvetljava poleg na razrast lampenflore vpliva tudi na jamsko klimo in stalno
temperaturo jamskega okolja. Luči, poleg obiskovalcev, prispevajo k segrevanju ozračja,
tako se poruši dolgoletno ravnovesje. Najbolj sta prizadeti jamska flora in favna, ki sta
navajeni na jamsko klimo in občutljivi na spremembe ter vnose tujih snovi.
Razsvetljava vpliva tudi na sam izgled naravnega jamkega okolja. Svetila so v jami tujek
in če oskrbniki niso pozorni lahko bodejo v oči ne le s svojim izgledom, temveč lahko
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obiskovalca tudi slepi. V Postojnski jami so ta problem uredili s senčniki, ki so
neupadljivi, zakrijejo svetila in zasenčijo močno svetlobo reflektorjev.
Poleg svetil razsvetljavo spremlja tudi veliko število kablov in žic, ki so v nekaterih
jamah skriti (v Postojnski jami pod betoniranimi potmi), v nekaterih jamah pa močno
kvarijo izgled, se prepletajo ob poteh in po jamskih stenah (Kostanjeviška jama – v
načrtu imajo kable skriti v jamska tla ali stene; odvisno od presoje v kakšnem obsegu bo
izveden poseg).
Slika 12: V Kongresni dvorani v Postojnski jami so kable prve električne razsvetljave
napeljali v jamske stene (Foto: D. Arsenović)
Slika 13: Primer zasenčenih luči v Postojnski jami (Foto: D. Arsenović)

Sliki 14, 15: Reflektor v Škocjanskih jamah, ki povzroča lampenfloro in zasenčen
reflektor v Postojnski jami (Foto: D. Arsenović)
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7.1.3 NEPOSREDNI VPLIVI OBISKOVALCEV
7.1.3.1 VNOS ENERGIJE
V turističnih jamah največ enegije vnesejo obiskovalci in električna razsvetljava. Oseba,
s temperaturo okoli 37 ºC, ki hodi, vnese toliko energije kot 200 W svetilka. Vnos vsote
energije stotih ali tisočih turistov na dan je tako pomemben. Poleg ljudi je velik vnašalec
energije tudi električna razsvetljava.
Poznamo različne načine, da ohranimo čim manjši vnos dodatne energije v jamsko
okolje. Obstaja način s katerim določajo največje število obiskovalcev sprejemljivo v
določeni časovni enoti, pod pogojem, da je sprememba posameznih parametrov stanja
okolja le začasna. Drugi način zmanjšanja vpliva obiskovalcev je skrajševanje trajanja
obiska, oziroma najbolj primerno je, da sta vhod v jamo in izhod ločena, tako da se
obiskovalci ne vračajo po isti poti (Postojnska jama, Škocjanske, Pekel, sedaj še v
Kostanjeviški načrtujejo speljati krožno pot).
Da so se temu izognili, je bilo v nekaterih primerih turističnih jam nujno narediti umeten
vhod (Pekel). V takšnih primerih je nujno namestiti na vhod vrata, ki preprečujejo zračni
tok od zunaj, da bi vdiral v jamsko okolje. Najbolj primerno bi bilo, da bi namestili tudi
zračno zaveso. Pred leti sta to rešitev predlagala Russell in Jeanne Gurnee kot cenejšo,
varno in primerno za obiskovalce, saj zmanjša občutek klaustrofobije. Zračna zavesa tudi
lahko odpihne delce s teles in obleke obiskovalcev in je tako vnos v jamo manjši. (Cigna,
2004)
Slika 16: Vrata na umernem izhodu iz jame Pekel (Foto: D. Arsenović)
Slika 17: Problem lampenflore v jami Pekel (Foto: D. Arsenović)
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7.1.3.2 VNOS SNOVI V JAMSKO OKOLJE
Snovi, ki jih s seboj v jamsko okolje vnesejo obiskovalci, so tudi lasje, odluščena koža,
prah s čevljev, delci, ki odpadajo z obrabo oblek. Naštete snovi so v smislu posameznika
neznatne, če pa vzamemo celotno letno število obiskovalcev (za Postojnsko jamo okoli
pol milijona), pa se te snovi naberejo v velike količine in predstavljajo v jamskem okolju
velik problem. Pomembno je, da se te snovi redno in temeljito odstranijo iz jamskega
okolja. V nasprotnem, lahko bele kapniške oblike počrnijo in je tako več tisočletna
stvaritev uničena za vedno. Vnos snovi lahko občutno zmanjšamo tudi s pomočjo zračne
zavese na vhodu v jamo. Takšna rešitev bi z ljudi opihnila delce, ki bi morebiti odpadli v
notranjosti jame, hkrati pa služi zračna zavesa kot nevidna vrata, ki preprečujejo, da bi
zunanji zrak vdiral v jamo.
Zaščita jamskega okolja je bistvenega pomena s stališča preprečevanja uničenja naravne
dediščine in hkrati s stališča ohranjanja vira dohodka za jamsko vodenje.
Sliki 18, 19: Počrnelost kapnikov v jami Pekel kot posledica dotikov obiskovalcev (Foto:
D. Arsenović)

7.1.3.3 VNOS OGLJIKOVEGA DIOKSIDA
Obiskovalci med obiskom izdihujejo ogljikov dioksid. Še pred par leti so bili
strokovnjaki mnenja, da predstavlja CO2 grožnjo za nove jamske formacije, saj se vodi
zniža pH, korozija se poveča, kljub novemu odlaganju sige. Nadaljne raziskave so
pokazale, da se v veliko primerih CO2 izloča z naravnimi procesi, kot je recimo
oksidacija organskih snovi v prsti nad jamo. CO2 tako lahko prenica v jamo v veliko
večjih količinah, kot ga izdihajo obiskovalci. Ko voda z relativno visoko vsebnostjo CO2
pride v jamsko okolje, se del CO2 v jami, zaradi nižjega parcialnega pritiska, izloči. Steče
kemijska reakcija, pri kateri se kalcijev karbonat izloči in tako formacija raste naprej. V
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majhnih jamah, z velikim številom obiskovalcev in brez naravnega vnosa CO2, se lahko
zgodi obraten kemičen proces. CO2, ki ga obiskovalci izdihujejo se bo zaradi parcialnega
pritiska tokrat topil v vodi, ki postane korozivna. Korozija poteka predvsem, ko se vodna
para kondenzira na stenah jame.
V velikih jamah (Postojnska jama, Škocjanske, Planinska) in jamah z dobro cirkulacijo
zraka (Pekel, Križna) o negativnih učinkih CO2, ki ga izdihajo obiskovalci ni poročil,
verjetno je zaradi naravne prezračenosti manjši ali ga celo ni, medtem ko pa je eden od
razlogov, da so zaprli Ravensko jamo bil ravno njena majhnost in prevelika koncentracija
CO2 med obiski.

7.1.3.4 DOGODKI V JAMI
Pri nas so v nekaterih turističnih jamah organizirani dogodki, ki zaradi velikega števila
obiskovalcev v kratkem času, povzročijo spremembe v jamskem okolju. Gre za vnos
večje količine snovi, kot ob običajnem obisku, in za začasno spremembo klime. Po 20.
členu Zakona o varstvu podzemnih jam v jami prepoveduje organizirati javne shode in
javne prireditve, vendar se ne glede na prepoved v jami lahko organizira kulturna
prireditev oziroma verski obred, če s tem soglaša ministrstvo, pod pogojem, da se s tem
ne prizadene jama, jamski inventar in jamski živi svet. V soglasju se lahko določijo tudi
pogoji, pod katerimi se lahko organizira kulturna prireditev oziroma verski obred v jami,
ki se nanašajo zlasti na določitev dovoljenih obremenitev jame.
Sliki 20, 21: Maša ob dnevu Sv. Socerba v Sveti jami. (Foto: D. Arsenović)

7.1.4 NADELAVA DRUGE INFRASTRUKTURE
Jama kot turistični objekt zahteva tudi spremljajočo turistično infrastrukturo. Nekoč so
pred jamami stale stojnice, na katerih so domačini prodajali kar so doma pridelali; v želji
po dodatnem zaslužku, pa so se na stojnicah prodajali tudi kapniki iz jame. Obiskovalci
so se pred jamo družili, se okrepčali ali kupili spominek. V bližini so naredili tudi
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prostore za stranišča, čigar odplake so večinoma speljali v reko ali potok, ki je ponikala v
jamo. Danes so odplake iz stranišč in druge odpadne vode speljane drugam.
Pred jamami so naredili tudi prostor, ki je takrat služil kot parkirišče za kočije. Pozneje so
parkirišča povečevali in danes je pred Postojnsko jamo kar nekaj velikih asfaltiranih
površin za avtomobile in avtobuse. Večino so jih naredili v 70. letih v času velikega
porasta števila obiskovalcev (skoraj 8.000.000 v desetih letih). Objekti v Postojnski jami
kot so pošta in bife, so naredili še v 19. stol., vendar so jih pozneje zaprli. Danes nikakor
ne bi odobrili gradnje objektov v jami.
V 70. letih 20. stol. so naredili tudi objekte nad Pivko jamo, velika napaka pa je ravno to,
da so objekti nad jamo in tako z onesnaženjem ogrožajo jamsko okolje. V jami so že
izvedli meritve, ki so kazale na pronicanje snovi, vendar količine naj ne bi ogrožale
jamskega okolja.
Asfaltirane in betonirane površine nad jamo preprečujejo pronicanje vode v podzemlje,
kar je predpogoj za nastajanje kapnikov. Tako lahko z izgradnjo parkirišč in objektov nad
jamo povzročimo propadanje jame.
Pred Postojnsko jamo se je zgradilo največ turistične infrastrukture. Jamo letno obišče
veliko število turistov (21 % vseh, ki obiščejo Slovenijo), zato je bila potrebna tudi
primerna infrastruktura. Pred Postojnsko jamo so zrasli objekti kot je restavracija, hotel,
stranišča, pozneje tudi številne hišice s spominki in ostale trgovinice.
Precej manj površine zasede infrastruktura pred Škocjanskimi jamami, kjer so manjša
parkirišča, hotela ni, je manjša restavracija, trgovinica s spominki, stranišča in prodajalna
kart.
Pri ostalih jamah je malo infrastrukture. Parkirišča so majhna, vendar zadostujejo številu
obiskovalcev in niso asfaltirana. Ponekod (Županova, Kosanjeviška, Huda luknja) so v
bližini jame zgradili jamarski dom, drugod (Snežna, Planinska, Križna) pa so postavljene
lesene hišice v katerih prodajajo vstopnice za jamo. Pri jami Dimnice in Divaški jami so
želeli zgraditi infrastrukturo, pa niso dobili dovoljenja pristojnih služb.
Nekoč pri gradnji infrastrukture niso bili toliko pozorni na stranske učinke oziroma
posledice, ki jih je pustila na jamsko okolje. Danes v vplivnem območju jame ni
dovoljeno graditi, posege izven njega pa preučijo in odobrijo pristojne službe.

7.1.5 MOŽNOSTI SANACIJE POSEGOV
Podobni posegi lahko različno vplivajo na jamsko okolje, saj je le-to lahko že znotraj ene
jame različno. Jame so različnih starosti, nastanka, velikosti... tako so tudi odzivi
posameznega jamskega okolja različni. Pred vsakim posegom je zato nujno poznati
značilnosti jame in njenega okolja, ter preučiti morebitne posledice sprememb, ki jih
nameravamo izvesti. Nekteri izmed posegov pustijo trajne poškodbe ne glede na tip jame.
To je recimo nadelava poti, ki zahteva lomljenje kapnikov, kopanje ali miniranje rovov,
zasipanje, uničenje jamskih tal. Tu bi izpostavila lomljenje kapnikov, ki je eden od
najbolj grobih posegov, ki jih naredi človek v jami. Če odlomimo kapnik, naredimo
škodo za 10, 15 ali več tisoč let, lahko pa rečemo, da je škoda nepopravljiva, saj bo čez
15.000 let kapnik zopet tak kot odlomljeni, če pa bi rasel naprej bi bil večji za 1 m in več
ali pa bi celo postal kapniški steber.
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Sliki 22, 23: Polomljeni kapniki v Dimnicah in Sveti jami (Foto: D. Arsenović)

Odpiranje umetnih vhodov v jame in izhodov je poseg, ki lahko povzroči trajne posledi,
hkrati pa lahko slabe posledice omejimo na minimum. Na umetne odprtine se namestijo
vrata, ki preprečujejo prepih skozi jamo, tako da lahko ohranimo naravno gibanje zraka.
Če je poseg premišljen in dobro načrtovan, so slabi učinki lahko minimalni. V preteklosti
se je dogajalo, da ni bilo predhodne strokovne presoje, tako se je v jamah dogajala
nepotrebna in nepopravljiva škoda. Smisel nadelave poti je tudi zelo povezan s številom
obiskovalcev. Če letno jamo obišče več sto tisoč obiskovalcev je za jamo boljše, če poti
betonirajo, kot da se ob vsakem obisku dviguje prah in useda na kapniške tvorbe. Če pa
jamo obišče le nekaj tisoč ljudi na leto je betoniranje nepotrebno. Pri nadelavi poti se
velikokrat niso niti zavedali kakšne posledice lahko pusti poseg. Primer je Divaška jama,
v kateri so poti posuli s pepelom, ki se je spremenil v blato. Poseg je mogoče sanirati, če
bodo vložili dovolj sredstev in volje.
Večina varovalnih ograj, ki so v jamo nameščene za varnost obiskovalcev in v namen
zaščite jame, so objekti v jami, ki se jih da odstraniti in ne povzročajo trajnih poškodb v
jamskem okolju. Ponekod (Pivka, Črna jama) so sicer primeri, kjer so za nemestitev ograj
vrtali v sigaste tvorbe in jih tako poškodovali, vendar poškodbe niso obsežne, pa tudi s
časom bi luknje zopet prekrila siga. V Križni jami so problem začasno rešili tako, da so
na nekaterih mestih lesene ograje le privezali za kapnike. Če bi vrv na kapniku ostala
dolga leta, bi bila poškodba očitna, če pa je izvedba le začasna, po odstranitvi posledice
ne bodo vidne.
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Slika 24: Poškodba kapnika v Črni jami, zaradi namestitve varovalne ograje (Foto: D.
Arsenović)
Slika 25: Hitra rast sige v Črni jami, ki že prekriva ograjo (Foto: D. Arsenović)

Slika 26: Na kapnik privezana lesena ograja v Križni jami (Foto: D. Arsenović)

Razsvetljava je v najstarejših jamah pustila posledice, in še veliko let bo moralo preteči,
da bo siga prekrila črne saje, ki so nastale zaradi dimnih svetil. V nekaterih delih jam –
vhodni deli Postojnske jame, kjer je proces izločanja sige zelo upočasnjen ali ga celo ni
več, je posledica neizbrisna. Podobno je tudi v vhodnih delih jame Vilenica.
Da bi nemestili svetila po jami, so v kapnike in jamske stene vrtali luknje, ki bodo ostale
vidne še dolga leta.
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Slika 27: Očrneli vhodni deli Postojnske jame, ki jih je ponekod že prekrila bela siga
(Foto: D. Arsenović)
Slika 28: Luknjica v jamski steni, v katero so namestili les in zapičili držalo za svečo
(Foto: D. Arsenović)

Posledice današnje razsvetljave je mogoče sanirati oziroma ne povzročajo trajnih
poškodb. Pri nameščanju je potrebno paziti, kam skriti kable razsvetljave in pri tem ne
poškodovati jamskih sten, kot se je v preteklosti zgodilo v Postojnki jami. Razsvetljava
danes povzroča razrast mahov in alg po sigastih tvorbah in jamskih stenah. Lampenflora
je v jami tujek in lahko rečemo, da je poškodba, ki jo povzroča razsvetljava, vendar jo je
mogoče odstraniti, če čiščenja potekajo redno in jo ne zaraste siga. V tem primeru je
lampenflora neodstranljiva. V nekaterih jamah je učinek lampenflore večji kot v drugih.
Primer prekomernega razrasta je v jami Pekel, oskrbniki pa niso znali navesti razloga. V
Postojnski, Škocjanskih in drugih jamah se trudijo lampenfloro odstranjevati sproti,
kolikor jim uspe. Postojnska jama je primer dobro razsvetljene jame, ki pa z razrastom
lampenflore nima posebnih problemov.
Razrast lampenflore pospeši toplota, ki jo oddajajo svetila. Učinek zmanjšamo z
namestitvijo primernih luči naprimer hladnih žarnic ali led diod. Ugodno na lampenfloro
vpliva tudi toplota, ki jo oddajajo obiskovalci in izdihani CO2. Če ima jama dobro
naravno cirkulacijo zraka (Križna) in velike prostore – dvorane (Postojnska, Škocjanske)
se učinek zmanjša, v manjših jamah, brez prepihov, je učinek večji (Ravenska, ki so jo
zaradi tega tudi zaprli).
Kateri posegi so takšni, da se jih da odstraniti ali sanirati je težko reči. Človek z vsakim
posegom v občutljiv jamski prostor vnese spremembe, katerih posledice bodo lahko
vidne čez več desettisoč let. Tudi če poskušamo sanirati ali odstraniti poseg, lahko le-ta
sproži verižno reakcijo, ki bo čez čas pokazala posledice na mestih, na katerih tega sploh
ne bi pričakovali. Človek hodi v jame okoli 300 let, strokovna preučevanja in analize pa
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potekajo nekaj desetlet, tako da je težko predpostaviti, kakšne posledice bomo pustili v
okolju, ki obstaja že več stotosoč let.
Raziskave tega podzemnega stresa, ki ga povzroča razvoj turistična jame in poznejše
delovanje z vodenimi ogledi, trenutno potekajo v več jamah po svetu. Večinoma so z
meritvami pričeli po odprtju jame za obiskovalce, tako da so parametri pred tem neznani
in tako je stanje težko primerljivo. (Mais, 2004)
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7.2 ZUNANJI NEGATIVNI VPLIVI NA JAMSKO
OKOLJE
Problemi turističnih jam niso le preveliko število obiskovalcev ali zgrajena infrastruktura.
Danes skoraj ni več primerov lomljenja kapnikov in namernega uničevanja kapniškega
okrasja. Obiskovalci jam se tudi vse bolj zavedajo neprecenljive vrednosti jamskega
okolja, njegove ranljivosti in enkratnosti, tako da se vse bolj poredko dogajajo primeri
odmetavanja smeti med obiski.
Danes se onesnaževanje velikokrat dogaja zunaj jam in prihaja v jamo na različne načine.
Še pred petnajstimi leti je Škocjanskim jamam grozil izbris z UNESCO seznama zaradi
onesnažene reke Reke, ki je bila takorekoč biološko mrtva. Postojnsko jamo je na
podoben način onesnaževala reka Pivka z močno onesnaženim pritokom Črni potok.
(Žele, 1990) Danes je stanje v obeh primerih neprimerno boljše.
S podobnim problemom pa se trenutno soočajo v jami Pekel. Ugotovili so namreč, da je
voda v potoku Peklenščica, ki teče skozi jamo, nenadoma postala kalna. O pojavu so
obvestili pristojne službe, ki so vzorce vode dali na analizo. Ugotovili so, da so
onesnaženje povzročile neurejene greznice vikendašov iz katerih se izcejajo fekalije v
podtalnico in iz podtalnice v potok. Sredstev za čistilno napravo ni, oskrbniki jame pa si
želijo vsaj, da bi pristojne službe obvestile vikendaše, ker so prepričani, da se veliko ljudi
sploh ne zaveda kaj povzročajo, ter bi mogoče sami kaj ukrenili, da bi preprečili še
nadaljnje onesnaževanje. Potok je namreč do nedavnega bil izredno čist, v njemu so
živeli celo potočni raki, indikatorji čistih voda.
V Pivki jami se je ravno tako pojavil problem izpustov fekalij iz turističnih objektov, ki
so nad jamo. Izmerjene količine snovi, ki so nakazovale na onesnaženje, so se pokazale v
minimalnih količinah, kljub temu pa nakazale na to, da mesto infrastrukture nikakor ni
nad občutljivim jamskim sistemom.
Danes je gradnja nad jamami z zakonom prepovedana in poskušajo tudi odstraniti
obstoječe objekte, če je le to mogoče.
Poleg predvidenih posledic in groženj, ki nas opozorijo, da moramo čimprej ukrepat, pa
naš podzemni svet najbolj ogroža onesnaževanje okolja, ki ga velikokrat niti ne
povezujemo z onesnaževanjem jam in si ne mislimo, da jamam predstavlja grožnjo.
Odmetavanje ali razlitje nevarnih snovi, prekomarna uporaba pesticidov v kmetijstvu in
onesnaževanje kraških rek, imajo za podzemlje in podzemeljski živi svet pogubne
posledice. (Polak, Mihevc, 2003) Kraški svet ima majhno očiščevalno moč, tako da so
danes posegi nadzorovani, kljub temu pa bo potrebno na tem področju storiti še veliko.
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8 TURISTIČNE JAME V SLOVENIJI
V poglavju sem, na osnovi terenskega dela, pogovora z upravljalci in prebiranja
literature, naredila popise turističnih jam, ki vsebujejo kratko zgodovino, opis jame in
osnovne podatke o jami, ter vse poglavitne posege, ki so bili narejeni, da so
obiskovalcem omogočili varen ogled podzemlja. Na kratko je opisan način vodenja in
podatki o obisku jame (cena vstopnine, število obiskovalcev, sezonskost...).
V poglavju dobimo splošen pogled v stanje okolja v naših turističnih jamah, kakšni
posegi so se zgodili in kakšne posledice so pustili. Tekst je podkrepljen s slikovnim
gradivom.
Karta 1: Turistične jame v Sloveniji (Arsenović, 2007)
1. Dimnice
2. Sveta jama
3. Vilenica
4. Divaška jama
5. Škocjanske j.
6. Predjama
7. Postojnska j.

8. Črna jama
9. Pivka jama
10. Planinska j.
11. Zelške jame
12. Križna jama
13. Županova j.
14. Kostanjeviška

15. Ravenska j.
16. Železna j.
17. Pekel
18. Rotovnikova j.
19. Huda luknja
20. Snežna j.

19
20
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17

16
15

13
14
6
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7

4
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5
Vir: ZRC-SAZU, 2007
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8.1 POSTOJNSKA JAMA
Načrt 1: Postojnski jamski sistem (Gams, 2004)
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FIZIČNOGEOGRAFSKE
POSTOJNSKE JAME

ZNAČILNOSTI

IN

NASTANEK

Postojna leži tik pod Postojnskimi vrati, najnižjim prehodom v alpsko-dinarskem
gorskem loku, visokim 609 m. Ta naravna danost, je omogočila izgradnjo železnice in
ene izmed pomembnih evropskih cest.
Postojnska jama je 1 km oddaljena od mestnega središča Postojne, leži na severnem robu
Pivške kotline, ob vznožju Soviča. Postojnska jama je najdaljši del Postojnskega
jamskega sistema, ki obsega še Črno, Pivko, Magdalensko in Otoško jamo. Med seboj
povezani suhi in vodni rovi sestavljajo 20.570 m dolg splet, v kateri lahko vstopimo skozi
pet ločenih vhodov. Postojnska jama že skoraj 200 let slovi po svojih lepotah in ima že
bogato preteklost, poleg tega pa izredno lahek dostop in ugodno geografsko lego –
neposredno pod prometno pomembnimi Postojnskomi vrati. Zaradi naštetega so jo že v
preteklosti poimenovali za svetovno jamo.
Postojnsko jamo je v zadnjih dveh milijonih let izoblikovala reka Pivka, ki je na robu
kraškega polja poniknila v podzemlje in prevotlila kraški svet med Pivško kotlino in
Planinskim poljem. Danes reka Pivka ponika v Postojnsko jamo na višini 510 m in teče
skozi kraški hrbet proti Planinski jami (Mihevc et al., 1999)
Reka je skozi čas ustvarila rove v dveh nadstropjih. Spodnji rovi so vodni in občasno
poplavljeni, zgornji, starejši pa suhi. V njih je prenicajoča deževnica, nasičena s CaCO3,
ustvarila kapnike in druge jamske oblike. Najstarejši kapniki so ocenjeni na starost okoli
500.000 let, letno zrastejo od 0,3 do 10 mm, odvisno od količine prenikle vode in
raztopljenega kalcita. Najhitreje se kalcit odlaga pod močnimi curki, pod katerimi
nastajajo velike sigove kope. Na obliko kapnikov vpliva količina vode in način kapljanja
(Mihevc et al., 1999), na barvo pa vplivajo primesi, ki jih voda spere iz prsti, tako so
starejši kapniki, rdečkaste barve, ker je nekoč bilo več kraške ilovice, danes prevladujejo
gole skale, zato so mlajši kapniki bolj beli. Obsežne dvorane, bogate s kapniškim
okrasjem so nastale na križišču rovov. (Postojnska jama, 2007a)
Postojnska jama je nastala v debeloskladovitih gornjekrednih rudistnih apnencih, ki so
nagubani v Postojnsko antiklinalo. Na koncu Lepih jam in v Ruskem rovu so med
apnencem tudi gomolji roženca. Ker roženec ni vodotopen, štrli iz jamskih sten in stropa.
Tla pokrivajo prod, pesek in poplavna ilovica, v starejših delih tudi veliko sige. Na
sedimentih so ponekod poleg sige tudi kupi podornega skalovja. (Mihevc et al., 1999)

ZGODOVINA POSTOJNSKE JAME
Jama je pračloveku nudila zatočišče, tako da so prvi obiskovalci oz. prebivalci jame, bili
že tisoče let nazaj v preteklosti. O tem nam pričajo sledi kamenodobnih kultur, na katere
so naleteli pri ureditvenih delih Postojnske jame (cv: Brodar, 1951). Radovedneži so
vhodne dvorane obiskovali že v 13. stol., saj najdemo najstarejši podpis popotnika iz leta
1213 (Kranjc, 2002).
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Vajkard Valvasor je prvi opisal Postojnsko jamo leta 1689 in s tem pritegnil zanimanje
ljudi, raziskovalcev in kasneje tudi samega cesarja ( Postojnska jama, 2007b).
Po naročilu cesarja Franca, moža avstrijske cesarice Marije Terezije, se je leta 1748 prvi
raziskovalno lotil jame dvorni matematik Joseph Anton Nagel. Izmeril in narisal je takrat
znane dele jame. (Kranjc, 1998) Tako je nastal prvi načrt Postojnske jame, na katerem je
narisan vhodni del Postojnske jame, Rov starih podpisov in Velika dvorana.
Jamo so raziskovali in si jo ogledovali še nekateri posamezniki. Med njimi sta bila bolj
znana B. Hacquet in Gruber. Hacquet je Postojnsko jamo obiskal leta 1774 ob hudi suši.
V jamo je šel skozi izsušeni sifon, kamor si do takrat še nobeden ni upal iti.
Avstrijski cesar naj bi jamo prvič obiskal 14. aprila leta 1818. Ob pripravah na njegov
obisk, ko so domačini osvetljevali vhodni del jame, je domačin Luka Čeč odkril
nadaljevanje jame. (Kranjc, 1998) Do takrat so poznali le Pivško dvorano in Rov starih
podpisov (Postojnska jama, 2007d), po odkritju pa še Veliko goro, Tartar, Lepe jame in
Male jame (Mihevc et al., 1999).
Del jame so leta 1819 uredili za ogled in tako se je začelo novo obdobje Postojnske jame.
Pričelo se je obdobje turizma v Postojnski jami (Postojnska jama, 2007d). Istega leta so
uvedli vpisno knjigo obiskovalcev, iz katere je razvidno, da je jamo obiskalo 114 ljudi.
Prišli so iz Ljubljane, Trsta in Gorice, pripotovali so tudi iz takratnih habzburških dežel
Tirolske, Češke, Madžarske in severne Italije. V knjigi so tudi podpisi obiskovalcev iz
Nemčije, Rusije in južne Italije. Leta 1820 je jamo obiskalo že 427 oseb, z naslednjim
letom pa so prišli že najvišji predstavniki tujih držav tuja diplomacija. (Šajn, 1998).
Kmalu so ustanovili tudi Jamsko komisijo in določili pravila (Pravila za vodnike in
služabnike Postojnske jame iz leta 1825) (Mihevc et al., 1999).
Leta 1821 je priznani risar Alojz Schaffenrath narisal prvi načrt novih delov jame. Na
načrtu je zarisan glavni rov (Stara jama) mimo Kalvarije (Velika gora) v Zgornji Tartar.
Leta 1830 so načrt dopolnili s Kalvarijo in označili še stranske, do takrat še neobiskane
rove. Med leti 1821 in 1830 so jamo še raziskovali in odkrivali nove rove, kar je
dokumentirano v načrtih, ki so postajali vedno podrobnejši in vse bolj podobni
današnjim. Po letu 1850 se je raziskovanje še okrepilo (Kranjc, 1998).

ARHEOLOGIJA IN PALEONTOLOGIJA
V Postojnski jami so tudi arheološka in paleontološka najdišča, ki daje jami še dodatno
vrednost in tudi odgovornost upravljalcev pri nadaljnih posegih. Turistične poti so v jami
začeli urejati že zelo zgodaj, ko o teh stvareh še niso veliko vedeli, zato se je
najverjetneje veliko prazgodovinskih sledov uničilo. Henrik Freyer je v Plesni dvorani že
leta 1819 med fosilnimi ostanki spoznal kosti jamskega medveda. Našli so tudi kosti
jamske hiene, volka, povodnega konja, pragoveda, več vrst jelenov, bobra in drugih (cv:
Rakovec, 1951; Osole, 1968). Med gradnjo železnice in med urejanjem vhoda, so našli
veliko kosti jamskih živali, ki so jih v velikem številu odnesli obiskovalci ali pa so jih
razposlali v muzeje na Dunaju, v Trstu, Ljubljani in Postojni. Poleg kosti jamskih živali,
so v jami našli tudi sledi kamenodobnih kultur.
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Del izkopanega se je z malomarnostjo porazgubila in danes lahko le obžalujemo, da ta
izjemna naravna in kulturna dediščina ni ohranjena, zbrana in predstavljena doma, v
Postojni. (Polak, 1998)

VHODI POSTOJNSKE JAME
Prostor turistične jame je sestavljen iz različnih elementov kot so vhod, poti, dvorane,
kapniške oblike in iz infrastrukrure, ki jo je zgradil človek.
Po odprtju jame za obiskovalce je bilo v vhodnih delih Postojnske jame več posegov.
Dva od vhodov sta bila posebej urejena ter ohranjena in sta primera lepih vhodov v
podzemlje. Tretji vhod, ki je bil prej zapolnjen z gruščem, so močno poškodovali ter je
tako izgubil prvotno vrednost. Skozi eden od vhodov ponira reka Pivka.
Prvotni vhod v jamo je bil takoj po odkritju leta 1818 zapolnjen, saj so menili da je
premajhen. Očistili in uredili so sosednji vhod, ter ga 1819 zaprli s kovanimi vrati. Ta
zgodovinski vhod je bil edini naslednjega pol stoletja. Vhod je še danes lepo ohranjen in
ima zgodovinsko vrednost.
Zaradi vse večjega porasta števila turistov, so leta 1860 očistili še en vhod, ki leži
vzporedno z že omenjenim. Vhod je bil zasut z materialom, ki se je krušil s pobočij. Na
vhod, in sicer nekoliko v notranjost, v poltemi so namestili ročno izdelana železna vrata.
Na srečo pri izkopavanju materiala stene vhoda niso bile poškodovane in so tako ohranile
vso svojo naravno lepoto. Leta 1872 je bila skozi vhod zgrajena železnica in vse do 30ih
let 20. stol. so obiskovalci prihajali in odhajali iz jame ravno skozi ta vhod. Danes turisti
na ploščadi pred vhodom čakajo jamski vlak in skozi vhod zapustijo jamo. Vhod zaradi
svoje oblike predstavlja in simbolizira jamo, tako se veliko obiskovalcev fotografira pred
njim.
Med gradnjo Jamskega Dvorca, železniške postaje, krožne železnice in garaže za vlak, so
našli nova, zasuta vhoda. Kar ni nihče mislil, da bi lahko vhod v prihodnosti igral kakšno
pomembno vlogo, je bil med gradbenimi deli močno spremenjen in je tako izgubil svojo
vrednost. Če se to ne bi zgodilo in če danes ne bi bil skrit za stavbo speleološke postaje,
bi lahko novi vhod v Rov novih podpisov bil najbolj slikovit in impozanten vhod v jamo.
(Mihevc, 2002)

JAMSKA RAZSVETLJAVA
Preden so uvedli električno razsvetljavo, so pri razkazovanju jame uporabljali bakle,
oljne svetilke in sveče, ki so bile navadno nameščene na stene. V starih jamah je mogoče
opaziti bolj umazana mesta, kjer so postavili dimna svetila (Polak, 1998). Prižigali in
ugašali so jih sproti. Število sveč in s tem razsvetljava je bilo odvisno od plačila. Tako je
na primer, za posebne priložnisti in obiske vladarjev, gorelo več tisoč svetilk, predvsem
sveč, saj so bakle že zelo zgodaj prepovedali.
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Prvič je bil del jame opremljen z električno razsvetljavo za obisk cesarja Franca Jožefa,
julija 1883, vendar razsvetljava ni bila trajna. Poleg električne razsvetljave, je v jami med
obiskom cesarja gorelo še 16.000 sveč in 600 lampijonov (Kranjc, 1998).
Vodniki so jame osvetljevali s snopi slame ali trsk, ob posebnih prilikah pa so zažgali
celo kresove. Ugotovili so, da so kapniki v globljih delih jame manj temni. Če
primerjamo Stare in Lepe jame, ugotovimo očitno razliko v barvi kapnikov. Lepe jame so
bile vključene v turistični obisk po elektrifikaciji, tako lahko sklepamo, da je stari način
razsvetljave jame imel svoje posledice. (Polak, 1998)
Maja 1884 so v jami namestili 12 obločnic (ostanki še danes v kotih v Kongresni
dvorani), kar je bil drugi takšen primer na svetu. Leto kasneje jih je bilo že 40 in leta
1929 je bila osvetljena že cela jama vključno z Črno jamo, Pivko jamo. Da bi se izognili
bleščanju, so na nekatere luči namestili reflektorje za indirektno razsvetljavo stropa.
Ravno na ta učinak se je pritoževal afriški raziskovalec Richard Burton, ki je že leta 1887
rekel, da so luči uničile skrivnostnost jame. (Shaw, Čuk, 2002)
Elektrifikacija je povzročila novo škodo kapnikom. Dolgotrajna osvetljava je na
vlažnejših mestih vplivala na razrast alg in mahov. (Shaw, Čuk, 2002; Kranjc, 1998)
Danes v sezoni gorijo svetila v turističnem delu jame skoraj neprekinjeno od 8. do 18.
ure. V kolikor je deževno leto, se okoli svetil, po kapnikih in sigi pojavi rast mahov. Te
odstranjujejo v zimskem času, po potrebi pa vsako drugo ali tretje leto z natrijevim
hipokloridom. Sredstvo hitro uniči mah, ne škoduje kapnikom in sigi in deluje kot belilno
sredstvo. (Žele, 1990)

JAMSKA ŽELEZNICA
Odprtje železniške proge Dunaj – Trst leta 1857, je za Postojno in Postojnsko jamo
pomenilo prelomnico v razvoju turizma. Leta 1858 je bilo število obiskovalcev 4188, za
60 % več kot leto prej. Leta 1857 je velika promocija za jamo bil tudi cesarjev obisk.
(Šajn, 1998)
Ob vse večjem interesu, se je pojavilo vprašanje, kako bi poskrbeli, da bi bili obiski jame
čim bolj udobni in preprosti. Tako je 16. junija leta 1872 začela obratovati prva
podzemna železnica na svetu. V jami so položili tračnice, dvosedežne vozičke
(»featone«) pa so potiskali ljudje, saj je pot bila precej položna. Njihova neprimernost se
je izkazala ob množičnih obiskih. Če so vozičke uporabili je bilo za pešce premalo
prostora in lahko bi prišlo do nesreč. (Shaw, Čuk, 2002)
Da so lahko položili tirnice, so morali zravnati tla. Odbite in podrte kapnike so polagali v
večje vdolbine in jih nato zasipali z gruščem in peskom. Danes se nam takšno ravnanje
zdi nedopustno, čeprav je še dolga leta nadelava poti imela popolno prednost pred
kapniki.
Po letu 1900 so v veliko časopisih pisali o železnici v Postojnski jami, ki je pritegnila
veliko število turistov in zaznali so skokovito rast. V začetku 20. stol. je letno število
turistov preseglo 10.000 in hkrati tudi zmožnosti ročnih vozičkov, zato so začeli
razmišljati o uvedbi motorizirane železnice.
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Leta 1923 je bil zgrajen popoln podzemen železniški sistem od vhoda v jamo do
Kalvarije in tako je 2. avgusta 1924 leta bencinska lokomotiva »Montania« odpeljala v
jamo pet štirisedežnih vozičkov. Obiski so bili možni štirikrat na dan.
Pozimi 1924/25 so ponovno prenovili železnico. Razširili so Veliki dom in uravnali tla za
železnico, ter v skalo skopali garažo za vagone. Razširili so vhod v jamo in pot, ki je
prečkala naravni most. Zgradili so opazovalnico nad reko in tako turistom omogočili
pogled na podzemno reko Pivko. 30 ton betona in 4,5 ton železa so uporabili, da so
zgradili betonski armirani most in pot oskrbeli z 408 m ograj.
V tem času, leta 1922, so dokončali tudi predor med Črno in Pivko jamo. Odkopani
material so nasuli po dnu Velike dvorane v Črni jami in tako zasuli od nekaj do 10 in več
metrov visoke stalagmite. (Kranjc, 1998)
Leta 1928 so zgradili ploščad pred vhodom z železniško postajo, recepcijo in sedež
podjetja.
Obiskovalci so lahko izbirali ali bodo jamo prehodili, ali bodo polovico poti prepešačili
in polovico se peljali z vlakom ali pa si bodo celotno jamo ogledali z vlakom. Leta 1963
so uvedli podzemni vlak za vse obiskovalce.
V 50ih letih so izpušni plini lokomotiv meglili jamo, zmanjšali vidljivost in povzročili
neprijeten vonj.
6. aprila leta 1957 so bencinske lokomotive nadomestili z električnimi akumulatorskimi
lokomotivami. Leta 1964 so kupili še dve lokomotivi. Jamo je lahko na dan obiskalo
2.160 obiskovalcev.
Zaradi vse večjega števila obiskovalcev se je pokazala potreba po ureditvi prometa, poti
in razsvetljave. Leta 1963 so se odločili za gradnjo krožne proge v jami in iskali so
varianto, ki bi najmanj škodovala s posegi v jamsko okolje. Vsa minerska dela pri izkopu
tunelov so bila nadzorovana in so se opravljala po strogih normativih, ki so jih določili
strokovni delavci pooblaščenih zavodov na podlagi predhodnih preizkusov. Take
varnostne mere so veljale tudi pozneje pri izkopu vhodne avle na vhodu Postojnske jame,
pri gradnji podzemne remize in izkopih za hotel Jama, ter konec 80ih let, ko so opravljali
zemeljska dela v neposredni okolici Postojnske jame (Žele, 1990).
Medtem ko so kopali predor za krožno železnico (odprt leta 1964), so pri miniranju
odkrili zaprto manjšo dvorano, bogato s stalagmiti, ki so jih zaradi proge vse odstranili
(Kranjc, 1998). Da bi čim manj onesnažili naravno okolje, so minerska, ostala zemeljska
in gradbena dela opravljali izključno z ročnim orodjem in orodji samo na električni
pogon (Žele, 1990).
V primeru najdb paleontoloških ostankov so bili arheologi takoj obveščeni. Tako se
ohranilo precej najdb in očuvalo pred propadom (Žele, 1990). Tu se spet lahko vprašamo
ali so najdbe bile zares ohranjene pred propadom, če so jih odstranili iz jame, kjer so bile
tisoče let in odnesli v muze sosednjih držav. Veliko večji pomen bi imele, če bi si jih
obiskovalci lahko ogledali na samem mestu, kjer so bile najdene.
Leta 1968 so uvedli 3700 m dolgo dvotirno krožno železniško progo. (Shaw, Čuk, 2002)
Dnevno je jamo lahko obiskalo do 14 000 obiskovalcev (Mihevc et al., 1999). V istem
obdobju so, poleg krožne proge, napeljali v jamo visoko napetostni kabel, vodovod vse
do Pivke jame in enako tudi nov napetostni kabel. (Žele, 1990)
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KAPNIKI POSTOJNSKE JAME
Preden so Postojnsko jamo odprli za obiskovalce, so jamo obiskovali takratni popotniki,
raziskovalci, učenjaki, ki so si za svoje zbirke in za spomin iz jame radi vzeli kapnik ali
kakšno sigasto tvorbo. Tudi takratne učene družbe in ustanove so imele svoje zbirke.
Pariška akademija je dobila 3 kapnike že leta 1674, Royal Society pred 1681. Kapnike so
zbirali za preučevanje in v znanstvene namene.
Že pred letom 1818 naj bi bil pomemben vir prihodkov postojnskih tržanov prodaja
kapnikov obiskovalcem jame.
Leta 1825 so izšla prva Pravila za vodnike in služabnike Postojnske jame. Pravila je
podpisal okrajni glavar, ki je bil tudi predsednik Jamske komisije, organa, ki je upravljal
jamo od leta 1819 do 1920. O varovanju kapniov je napisano: »Prepovedano je kapnike
lomiti, jih poškodovati ali prinašati iz jame. Strogo jih je prepovedano nabirati za druge.«
zaradi prevelikega povpraševanja je Jamska komisija prodajo kapnikov legalizirala, tako
da so jamski uslužbenici, pod nadzorstvom, lomili kapniške tvorbe v stranskih
neturističnih rovih. Jamska komisija je nadzorovala prodajo, določala ceno in odvajala
izkupiček v jamski sklad. Najstrožje je bilo prepovedano uslužbencem, da bi sami
trgovali s kapniki. Kazen bi bila takojšen odpust iz službe in sodni pregon zaradi kraje.
Že v začetku 19. stol. so raziskovalci pri izkopavanjih izumrlih živali za muzej, ugotovili
velika opustošenja. Ker so pravila veljala samo za Postojnsko jamo, so kapnike hodili
iskat v druge jame, vedno bolj oddaljene. Še leta 1910 so pisali o ropanjih postojnskih
»speleologov« v sosednji, cerkniški občini. Lahko dostopne jame so kmalu postale
oropane kapniškega okrasja. Za lomljenje kapnikov so uporabljali mreže na dolgih
lesenih držajih. Do 1. sv. vojne so jih prodajali kar na stojnicah pred Postojnsko jamo, kar
je veljalo za dobičkonosen posel.
Lomljenje kapnikov so učinkoviteje ustavili šele z splošno prepovedjo prodaje kapnikov.
Poleg lomljenja in ropanja kapnikov, so kapnike uničevali z razsvetljavo in
podpisovanjem. Da bi ustavili črnitev kapnikov zaradi saj so s pravili prepovedali tudi
osvetljevanje jame z baklami. Nekoč so za razsvetljavo uporabili velike količine svetil in
kuriva. Stari podpisi obiskovalcev pa so danes izjemna kulturna dediščina z zgodovinsko
pričevalno vrednostjo. Žal so poznejši obiskovalci te dragocene dokumente marsikje
uničili, razmazali in popackali s svojimi avtogrami.
Leta 1860 so še poostrili predpise za varovanje kapnikov.
Še vedno so v jami potekale nadelave novih poti, širjenje starih, izravnave,... pri katerih
so odstranjevali cele kapniške skupine. Za primer je podatek, da so obiskovalci zaradi
gostote kapnikov v prvih letih po odkritju do Kalvarije in nazaj hodili dobrih šest ur,
sredi 19. stol. so za isto pot potrebovali le še okoli dve uri in pol.
Največ kapnikov je bilo uničenih, ko so leta 1872 polagali tirnice. S kapniki so
zapolnjevali večje vdolbine in jih zasipali. Z materialom iz predora med Črno in Pivko
jamo, so nasipali dno Velike dvorane in zasuli stalagmite visoke 10 in več metrov. Pa
tudi iz dvoranice, ki so jo našli pri gradnji krožne železnice, so odstarnili vse stalagmite.
Kapnike in kapniške stebre, pa tudi jamske živali, so pošiljali po vsej Evropi (Pariz, 1867
in Dunaj, 1873) na razstave in v muzeje. Po končani razstavi so jih največkrat prodali.
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Tudi v National Museum v ZDA so leta 1880 poslali dva stalaktita iz Postojnske jame.
(Kranjc, 1998; Polak, 1998)
Leta 1944 se je zgodila največja katastrofa za jamo, ki jo je povzročilo uničenje
vojaškega skladišča bencina v vhodnem delu Postojnske jame. Posledice eksplozije so še
danes vidne 500 m daleč v jamo, vse do Kongresne dvorane. V začetku 80ih let je med
nevihto, po naravnem zračniku udarila strela v nizko napetostno kabino v Gotski dvorani
in povzročila požar. Zaradi nevihte je zrak vlekel iz jame, tako da je dim onesnažil že iz
vojnega časa okajen predel jame. Posledice tega požara so hitro odpravili s takojšnjim
pranjem stropa in sten v celotnem prizadetem predelu. (Žele, 1990)
Kakšen pogled so imeli nekoč ljudje na kapnike, kakšno vrednost so jim predstavljali in
hkrati kako malomarno so se obnašali do njih je očitno. Kmalu, toda prepozno so
spoznali, da je kapniku mesto v jami in je tam njegova vrednost največja. Če se
sprehodimo po Postojnski jami in si predstavljamo, da so bila tla, po katerih danes
nemoteno hodimo, nekoč na gosto posejana s stalagmiti starimi več sto tisoč let,
ugotovimo, kakšno opustošenje se je zgodilo v le dveh stoletjih. Narava bo potrebovala
še veliko let, da bo zacelila rane, če bo to sploh mogoče.
Danes so ljudje nekoliko bolj osveščeni. Zavedajo se, da je naravnim lepotam mesto v
naravi, da niso naša last in jih je potrebno hraniti tudi za naslednje rodove. Kljub temu še
vedno pri posameznikih prevlada egoizem, pohlep, nemarnost ali je vzrok le v nevedenju.
Tako je še vedno mogoče pred novozgrajenimi hišami najti kapnik na vrtu ali sigo na
ograji. V 70. letih so iz Postojnske jame ukradli kapnik z imenom Opica, na prospektu
jame Pekel pa je fotografija skupine stalagmitov sonce, ki jih v jami ni več, ker so jih
odbili oz. ukradli. V Predstrugah (Dobrepolje) ima hiša, zgrajena po 2. sv. vojni, na
vhodnih stopnicah namesto običajnega stebra, velik kapniški steber.
Takšni primeri so danes redki, kapnike danes ne ogrožajo obiskovalci z lomljenjem,
temveč posredno z razsvetljavo, vnosom zunanjih snovi (Kranjc, 1998).
Pred časom so prepovedali prodajati spominke iz sige, ki pa so jo prinesli iz
kamnolomov. S tem bi se vzbujalo zanimanje in željo po posedovanju kapnikov, kar pa ni
vzgojno in je nevarno.

REKA PIVKA – PODZEMNA VODA POSTOJNEKEGA
JAMSKEGA SISTEMA
Grožnja jamam ne prihaja le od znotraj, temveč jih ljudje ogrožamo tudi s svojimi dejanji
na površju. Najbolj je jamsko okolje lahko prizadeto z onesnaženo ponikalnico. V 80.
letih so v Nanoščico pri Huševju izlili velike količine gnojevke. S tem je bila ogrožena
tudi Pivka, v katero se izlije Nanoščica po 9 km dolgem toku in ves živi svet v njej, ter
občutljivo jamsko okolje Postojnske jame (Kogovšek, 1998).
Reka Pivka je bila v preteklosti onesnažena tudi s težkimi kovinami in naftnimi derivati
(Polak, 1998)
Ob zmerno povečanem onesnaževanju ponikalnice površinska favna vdira v podzemlje in
izpodriva endemično jamsko favnom (cv: Sket, 1977). Danes se ljudje vse bolj zavedamo
pomena varovanja ponikalnic in njihovih pritokov.
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V 90. letih so raziskovali tudi prenikajoče vode. Ugotovili so, da je postojnski dež
občasno zelo »kisel«, onesnažen z nitrati, kloridi in sulfati. Ugotovili so, da se sestava
padavin odraža tudi v sestavi prenikle vode. Padavinska voda se je med prenikanjem
skozi apnenec nevtralizirala, kar pomeni večjo korozijo v samem jamskem stropu, ne
more pa biti vzrok za korozijsko razjedanje v jami. Vpliv kislih padavin na raztapljanje
sige se je povečal v obdobju od leta 1969 do 1981, zaradi povečane vsebnosti sulfatov,
nitratov in kloridov. Raziskave niso pokazale povečanja teh snovi v prenikli vodi, ampak
le nižjo vsebnost karbonatov.
Nad Pivko jamo se nahaja turistični kamp z različnimi objekti, sanitarijami in
umivalnicami. Raziskali so pretakanje onesnažene odpadne vode skozi 40 m debel jamski
strop. Z različnimi metodološkimi pristopi so v treh leti raziskav ugotovili, da pri
primerno nizkem onesnaženju (količina, sestava) opravlja pretrt in zakrasel karbonaten
masiv vlogo učinkovite čistilne naprave (Kogovšek, 1998).
Kljub temu sem mnenja, da lega turističnega kampa ni primerna in da si v današnjem
času ne bi smeli dovoliti takšnega tveganja. Odplake trenutno ne ogrožajo jamsko okolje
so pa velik potencialni onesnaževalec in grožnja živemu svetu podzemlja.
Dinamiko pretakanja in prenos onesnaževanja s površja, so ugotavljali tudi skozi 100 m
debel apnenčast jamski strop v Kristalni rov Postojnske jame. Z naravnimi in umetnimi
sledili so ugotovili, da lahko voda priteče po prepustnejših prevodnikih že po dobri uri.
Počasneje se pretaka po manj prepustnih poteh in v sušnih obdobjih z minimalnimi,
neintenzivnimi padavinami. Spiranje sledila je trajalo več kot eno leto. Takšne raziskave
omogočajo vse boljše razumevanje dinamike pretakanja vode in ogroženosti jamskega
okolja. Nad jamo se je še pred leti nahajal vojaški objekt, ki je bil vir onesnaženja jame s
površja. 4 leta po odstranitvi objekta so bili nitrati in kloridi že sorazmerno dobro sprani,
fosfati pa so dosegli še povišane vrednosti. Do prvotnega stanja bo potrebno še večletno
spiranje onesnaženega jamskega stropa. Raziskave so obsegale več kot 1000 fizikalnih
meritev in okoli 2000 kemičnih analiz prenikle vode. Pokazale so dolgotrajnost posledic,
ki jih ima onesnaževanje kraškega površja za kraško podzemlje in kraške vode
(Kogovšek, 1998).

ŽIVI SVET POSTOJNSKE JAME
V Postojnski jami so bili prvič videni nekateri jamski organizmi in nato tudi opisani.
Tako je jama postala tipsko nahajališče več endemičnih jamskih vrst.
Že leta 1797 je v Črni jami J. Jeršinovič našel človeško ribico, ki je bila tudi prva najdba
te živali v podzemlju. Leta 1831 pa je L. Čeč našel slepega hrošča drobnovratnika
(Leptodirus hochevarti). Najdbe so spodbudile raziskovanje jamskega živalstva ter
rojstvo speleobiologije. Na kapnikih so našli jamskega polžka jamničarja, postranice in
druge jamske živali (Mihevc et al., 1999).
Po mnenju nekaterih (Pretner, 1968) je turistična ureditev že skoraj povsem uničila favno
jam. Kljub temu, da Postojnsko jamo na leto obišče pol milijona turistov, so raziskovanja
pokazala, da v jami živi 84 vrst specializiranih podzemeljskih živali (36 vrst kopenskih in
48 vrst vodnih). To uvršča postojnski jamski sistem na prvo mesto svetovne lestvice z
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jamskim živalstvom najbogatejših jam. Če prištejemo še redne in občasne obiskovalce
jam (troglofile in trogloksene), lahko samo v Postojnski jami naštejemo čez 130 vrst
živali. (Polak, Mihevc, 2003)
V turističnih delih jame jih sicer ni najti, tam je favna povsem spremenjena. Jamske živali
pa so se obdržale v Pisanem rovu in v vodnih predelih Pivke in Črne jame. Ker škodljivi
zunanji dejavniki, zlasti onesnaževanje, zelo prizadenejo občutljivo kraško okolje, je od
njegovega varovanja odvisno, ali bodo življenjske razmere še dolgo primerne za njihov
obstoj. (Postojnska jama, 2007) Jamske živalice so precej drobne in nepoznavalcem težko
opazne, tako so še bolj ogrožene. Večji vrsti sta človeška ribica in netopir, ki ni povsem
jamska žival, toda v jami preživi pomemben del svojega življenja. Včasih so netopirje
ljudje preganjali, pa tudi razsvetljevanje turističnih delov jame jih je pregnalo iz svojih
prvotnih bivališč. Danes so netopirji izjemno ogrožena skupina sesalcev, tako se je tudi
odnos ljudi do njih spremenil. Posebno so ranljivi med mirovanjem, prezimovanjem, ali
ko v velikih jamskih kolonijah kotijo zarod. Dolgokrili netopir se je pri nas ohranil le še v
Škocjanskih jamah in v Jami pod Predjamskim gradom, dve vrsti pa sta že izumrli. V
jamah živijo tudi polhi, kune in dihurji.
Človeška ribica je hitro po odkritju postala zanimiva za raziskovalce in naravoslovne
ustanove. Lovili so jih sami ali pa naročali domačinom in jim tudi plačevali. Vendar
Človeški ribici bolj kot lov grozi izumrtje zaradi onesnaževanja podzemeljskih in
površinskih vod. Danes se je tudi lov občutno zmanjšal, čeprav še vedno speleobiologi
nabirajo jamsko favno, veliko pa je tudi tujih biologov in raziskovalcev, ki hodijo po
naših jamah in nabirajo živalice. Podzemeljska favna je še vedno slabo raziskana,
vsekakor pa bi morali doseči, da bi bilo nabiranje živali za znanstveno rabo pod strogim
nadzorom.
V okviru zakona o naravni in kulturni dediščini je Vlada RS, leta 1993, izdala Uredbo o
zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Uradni list RS, št. 57-14. X. 1993), ki za naravno
znamenitost razglaša živalske vrste, katerih obstoj je ogrožen zaradi redkosti, sprememb
v okolju, naravnega zmanjševanja njihovih populacij ali zaradi vpliva človeka. Med njimi
v 1. členu, poleg navedenih živalskih vrst, navaja vse živalske vrste, ki stalno živijo v
podzemeljskih jamah in podzemeljskih vodah (prave jamske živali). Živali zavarovanih
živalskih vrst je prepovedano loviti, ubijati, preparirati, zastrupljati, prodajati, posredovati
pri njihovi prodaji, kupovati ali darovati, izvažeti ali odnašati v tujino ter namerno
vznemirjati v njihovem naravnem okolju ter uničevati, poškodovati zbirati in prenašati
njihova gnezda, legla in jajca oziroma njihove razvojne oblike. (Uradni list, 1993) Leta
1999 je bi sprejet Zakon o ohranjanju narave, ki je nadomestil Zakon o naravni in
kulturni dediščini. Z zakonom je bil ustanovljen nov pravni subjekt, javni zavod za
varstvo narave, ki naj bi opravljal strokovne naloge varstva narave. Do takrat so te naloge
delno opravljali regionalni zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščine, delno pa
ministrstvo (Uprava SR za varstvo narave). Zakon ohranja vse razglasitvene akte za
naravne znamenitosti ter v nekaterih najpomembnejših in nespornih primerih občinske
razglasitve tudi prenaša na državo (Postojnska jama, Rt Madona, Sečoveljske soline in
druge) (Zakon o ohranjanju narave, 1999).
Poleg tega, da so jame in jamske živali pri nas zakonsko zaščitene, je nujno da obstajajo
službe, ki tudi dosledno nadzorujejo izvajanje zakona in kaznujejo kršitelje.
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Uničenje jamske favne zaradi turizma se je zgodilo v jamah po celem svetu. V nekaterih
jamah pod Pireneji so izginile redke vrste hroščev, celo tri, ki jih drugje niso našli (cv:
Bole, 1965). Dogajalo se je tudi uničenje favne med arheološkimi izkopavanji (Polak,
1998).
Pred vsakim posegom v jame za turistično rabo ali izkopavanja bi bilo nujno potrebno
prvo natančno preučiti tam živeče živalstvo in vse ostale dejavnike okolja. Tako bi, kljub
posegom, zagotovili minimalne negativne posledice.

DANAŠNJA SKRB ZA JAMO
Za čistočo v jami skrbijo z vsakodnevnim pobiranjem smeti in čiščenjem železniških
postaj. V sezoni odvažajo smeti enkrat tedensko iz jame, poti perejo dvakrat mesečno, oz.
po potrebi. V jami je prepovedano kajenje. Načeloma je za obiskovalci možno redno
čistiti poti.

KAJ DANES OGROŽA JAMO
Zaenkrat Postojnski jami ne grozi onesnaženje in uničenje, vsaj ne glede števila
obiskovalcev, ki jih je letno nekaj več kot pol milijona, niti ne v smislu izvajanja
vzdrževalnih ali gradbenih del. Možnost onesnaženja predstavlja reka Pivka, ki teče po
celi Pivški kotlini preden zapusti površje in ponikne v podzemlje Postojnske jame.
Grožnjo jami je predstavljal tudi vojaški poligon, ki se je do devedesetih let nahajal nad
delom Postojnske jame. V 80ih letih je prišlo do onesnaženja Kristalnega rova skozi
krovno plast.
Zaradi melioracij močvirnih območij v Pivški kotlini, grozi nevarnost poplav in
zunanjega ter notranjega onesnaževanja. Poplavne vode bodo tako hitreje prišle v večji
količini in zaprle ponor. (Žele, 1990)

VSTOPNINA
Vstopnino za ogled jame so pričeli pobirati leta 1824. Jamska komisija je določila dve
različni vstopnini in sicer za civilne osebe 24 krajcarjev, ter polovično ceno za pripadnike
vojske in otroke, ki so jim zaradi možnih nezgod, obisk jame odsvetovali. Služinčad, ki je
morebiti spremljala gospodo v jamo, je imela brezplačen vstop.
Poleg vstopnine pa je bilo potrebno plačati tudi razsvetljavo in sicer po naročilu. Uporaba
bakel in sežiganje snopov slame je bilo prepovedano. Najdražja, velika razsvetljava do
Plesne dvorane je stala 46 goldinarjev , mala razsvetljava 16, običajna pa le 2 goldinarja.
Vključevala je spremstvo jamskega vodnika in dva svetilničarja. Ob obiskih vladarjev so
pripravili izredno razsvetljavo, ki je stala 225 goldinarjev, ob obiskih nadvojvod z
dunajskega dvora 180, za pol manj pa če so jamo obiskali ministri ali tuji poslaniki.
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Obiskovalci so lahko tudi, poleg predvidene poti obiskov, doplačali za dodatne oglede.
Vsaka ura je stala 10 goldinarjev.
Jamska komisija je kmalu sklenila prirediti slavje v jami s cenejšimi vstopninami in bi
tako jamo lahko videlo še več ljudi. Od leta 1825 so vsako leto na binkoštni ponedeljek
so jamo razkošno razsvetlili, v Plesni dvorani je bil ples ob igranju godbe. Vstopnina je
bila 1 goldinar, postojnske družine pa so jamo lahko obiskale brezplačno. Za promocijo
so natisnili letake v nemškem in francoskem jeziku, ter pisali o slavju v časopisih.
Jamo so na binkoštni ponedeljek obiskale množice ljudi, vendar točno število ni znano,
ker domačini niso plačali vstopnin. Zanimanje so pritegnili tudi z vabili, ki so jih pred
slavjem prinašali časniki.
Leta 1825, ko je bila prvič binkoštna prireditev, je jamo obiskalo 304 ljudi več kot pa leto
poprej, ko jih je bilo 470.
Leta 1833 je v jami bilo prvič več kot 1000 obiskovalcev, leta 1845 pa več kot 2000.
Jama je že v desetih letih po doprtju postala vir znatnih prihodkov in tudi sporov kako naj
se upravlja in uporablja jamski sklad. Interese sta imela postojnska občina in okrožje.
Leta 1848 je spor rešil cesarjev odlok, ki je določal, da je jama v državni lasti, denar iz
jamskega sklada pa je namanjen le za izboljšave v jami in nova raziskovanja (Šajn,
1998).
Tabela 1: Cena vstopnic v Postonsko jamo (Postojnska jama, 2007c)

POSTOJNSKA JAMA
VIVARIJ PROTEUS

Obdobje

Posamezniki
Organizirane skupine
Odrasli Študenti Otroci Odrasli Otroci/študenti

vse leto
vse leto

18
6

14,4
4,8

10,8
3,6

15
6

9
3,6

Vstopnina za otroke do vključno 5 let starosti znaša 1 evro. Cena vključuje osnovno
zavarovanje. (Postojnska jama, 2007c)

OSTALA INFRASTRUKTURA
Uradno pooblaščeni pošti z lastnimi posebnimi žigi sta bili postavljeni v jami, kot
izboljšana ponudba za obiskovalce in hkrati atrakcija. 500 metrov od vhoda, blizu
današnje Kongresne dvorane leta 1899 in 1,4 km v notranjosti leta 1927. (Shaw, Čuk,
2002) Ko so proti koncu 19. stol. izvedli elektrifikacijo je jama imela tudi svojo
elektrarno. (Žele, 1990)
Pred jamo so leta 1928 zgradili jamsko restavracijo, teodolitsko izmerili jamo ter izkopali
450 m dolg predor med Postojnsko in Črno jamo ter Črno in Pivko jamo (Mihevc et al.,
1999).
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V 60ih letih se je zamenjalo varovalne ograje in tlakovalo vse makadamske poti z
betonsko prevleko, da bi zavarovali obiskovalce pred padci. Betonske poti naj bi tudi
preprečile onesnaževanje neposrednega okolja z blatom.
V 70ih letih so se gradili predvsem gostinski in rekreativni objekti, kakor tudi v 80ih
letih, ko so urejevali predvsem zunanjo okolico Postojnske jame, ter obnovili celotno
infrastrukturo v sami jami. Konec 80in so uredili strugo in obrežje vse od ponora do
zadnjih parkirnih prostorov. Nad ponorom so odstanili propadajoči cestni most, ki je
zastiral pogled na celotni ponor in tako kvaril naravni izgled okolja. Ob strugi so speljali
tlakovano sprehajalno krožno pot, ki se začne in konča pri mlinu, od tu pa nadaljuje ob
obrežju do zadnjih parkirnih prostorov.
V neposredni bližini jame so zgradili novo in varno stopnišče , tlakovali cestne in ostale
površine za pešce, vse od Hotela Jama do vstopa v jamo. Pod platojem Jamske
restavracije so zgradili jevne sanitarije, in povezali kanalizacijo vseh objektov v okolici
jame na glavni odvod za čistilno napravo. Pred tem je gnojnica celotnega kraja odtekala v
reko Pivko ter nato v Postojnsko jamo, kljub iniciativi in denarnim sredstvom Postojnske
jame, da se reši problem že v 70ih letih. V okviru mesta Postojna je bil problem finančno
nerešljiv. V konec 80ih let so poleg omenjene zunanje ureditve okolja, opravili precej
rekonstrukcijskih del v sami Postojnski jami. Dogradili so nov gostinsko-trgovski objekt
v Koncertni dvorani. Dokončali so vstopno postajo pod Koncertno dvorano, v roku dveh
let so opravili rekonstrukcijo krožne proge in istočasno v tem predelu rekonstrukcijo
elektroomrežja, vodovodne in telefonske napeljave. Obnovili so vse pešpoti, ob njih
zamenjali varovalne ograje, montirali vodovod in priključke za pranje pešpoti in na celem
tem območju obnovili razsvetljavo. Poleg za varnost obiskovalcev, so poskrbeli tudi za
to, da se naprave estetsko vključujejo v okolje. Tako so postavili novo bakreno ograjo,
indirektno razsvetljavo in osvetlitev celotnega okolja kot posameznih detajlov.
Tekom vseh teh del ni bilo nobenih poškodb, niti ne onesnaženja v neposrednem okolju
Postojnske jame. Jeme naj bi bila trenutno celo lepša in bolj čiščena in vzdrževana kot
pred štiridesetimi leti. (Žele, 1990)
.

VAROVANJE IN ZAKONODAJA
Postojnska jama je z odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter
naravnih znamenitosti na območju Postojne razglašena kot naravni spomenik. Določen je
varstveni režim za podzemeljsko geomorfološko, hidrološko in zoološko naravno
dediščino s spomeniško-pričevalno, izobraževalno, biotopsko varstveno namembnostjo.
Postojnski jamski sistem je relativno dobro zavarovan pred nenadzorovanimi obiski.
(Polak, 1998)

PRIREDITVE
Prireditve so posebna dodatna ponudba v okviru Postojnske jame. To so razni koncerti in
žive jaslice v jami. Pred jamo je tudi za oglede prenovljen Modrijanov mlin.
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OBISKOVALCI
Vhodni deli jame so bili ljudem dostopni že v pradavnini. O tem nam pričajo razne
arheološke izkopanine, ki so jih našli v tem delu jame.
Rov starih podpisov se nahaja neposredno pri vhodu v jamo, tako da so ga obiskovali
ljudje ža v 13. stoletju. Na stenah rova so našli podpise iz leta 1213, veliko podpisov pa je
bilo do danes uničenih (Drole, 1998). Danes bi imeli veliko kulturno in zgodovinsko
vrednost. Rov starih podpisov je danes zaprt za obiskovalce, ker je preozek in prenizek in
ne bi bilo mogoče varno voditi ljudi skozenj.
Leta 2002 so izvedli anketo naključnih obiskovalcev Postojnske jame in poskušali
izvedeti od kje prihajajo turisti, ali se v Postojni zadržijo, ali je le vmesna postaja na
njihovi poti in drugo. Podobna raziskava je bila izvedena leta 1995, tako da so rezultate
lahko primerjali.
Anketo so izvajali v poletnih mesecih, da bi lahko zajeli čim bolj pestro populacijo,
moramo pa vedeti, da so poletni meseci čas družinskih dopustov, zato tudi sledeči
rezultati:
Kot v letu 1995, še vedno večina anketiranih Postojnsko jamo obišče na poti v kraj
letovanja, v povratku domov ali kot izletnik iz kraja letovanja. Še vedno prevladujejo
družine z otroki, povečuje se delež starejših. Gostje še vedno prihajajo v lastnem
aranžmaju, posredovanje agencij narašča.
Nacionalna struktura se je v sedmih letih nekoliko spremenila; še vedno prevladujejo
italijanski, nemški in domači gostje, vse več pa je gostov iz Vzhodne Evrope in Izraelcev.
Motiv zaradi katerega obiskovalci prihajajo v Postojno sta radovednost in dejstvo, da so
veliko slišali o jami.
Propagandni medij, ki je spodbudil njihovo zanimanje, so tiskovine – prospekti in letaki,
ki jih dobijo doma, v kraju letovanja ali na poti. Vse pomembnejši, kot medij, postaja
internet, ki ga uporablja vse več ljudi.
Gostje se v primerjavi z letom 1995 v Postojni zadržujejo več časa, več jih prenočuje,
zanimajo jih tudi druge zanimivosti v bližini. Obseg koriščenih gostinskih storitev se ni
spremenil. Vsak drugi obiskovalec je kupil spominek.
Anketirani gostje so izrazili večje zadovoljstvo s storitvami v jami, kot v predhodni
anketi. (Dvorščak, 2002)

URNIK OBISKOV
Turistični ogled Postojnske jame traja največ eno uro in pol. Vodenje je vedno v
slovenskem, angleškem, italijanskem in nemškem jeziku.
Obiskovalci se z jamskim vlakom odpeljejo po rovu. V prvem delu jame so še vidni
sledovi požiga bencina iz leta 1944, pot se nadaljuje skozi Plesno dvorano in mimo
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razpotja do vznožja Kalvarije. Od tod gredo peš preko Kalvarije in Ruskega mostu v
Lepe jame. Krožna pot nato vodi pod Ruskim mostom mimo Briljanta in Diamanta, dveh
kapnikov, ki sta simbol Postojnske jame. Ob poti je bazen s človeškimi ribicami. Iz
Koncertne dvorane se obiskovalci odpeljejo proti izhodu. Pot se konča visoko nad strugo
Pivke v Veliki dvorani.V običajni turistični ogled Postojnske jame ni vključen ogled
Pivke, Črne in Otoške jame. V času turistične sezone se za ogled lahko obiskovalci
odločijo posebej.
Urnik obiskov:
januar, februar, marec, november, december
vsak dan ob 10.00, 12.00, 14.00
sobote, nedelje, prazniki ob 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
april, oktober
vsak dan ob 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
maj, junij, julij, avgust, september
vsak dan ob 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 , 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

SODOBNI TRENDI V TURIZMU POSTOJNSKE JAME
V Sloveniji je bilo do konca decembra 2006 evidentiranih 2.484.605 prihodov turistov,
od tega je bilo v Postojnski jami 513.757 ali 21 % (S. Peternost, 2007).
Gospodarska panoga, ki pri nas in v svetu predstavlja najvišjo rast v gospodarstvu, je
vsekakor turizem. Tako so v turizmu velike priložnosti za razvoj manj razvitih in
napredek že razvitih turističnih potencialov in s tem lokalnih skupnosti, pokrajin in
nenazadnje države same. Vedno znova se pojavi vprašanje kako te potenciale izkoristit,
kako jih ponudit turistu, da mu bodo privlačni in se bo mogoče še vrnil. Potrebe in želje
turistov, ter zadovoljevanje le-teh so se s časom zelo spremenile in če jim ne sledimo,
lahko hitro nekoč razvit turističen kraj postane osamljen in turistično pozabljen. Danes so
turisti vse bolj zahtevni, želijo individualno obravnavanje in specializirano ponudbo, zato
se je treba prilagoditi spremembam in prenoviti ponudbo. Poiskati moramo možnosti za
raznoliko in privlačno preživljanje prostega časa turistov, ter jo dopolnjevati z novostmi,
ki z razvojem prihajajo na trg. Prilagodljivi moramo biti različnim ciljnim skupinam,
njihovemu zanimanju in finančni zmožnosti. Pomembno je izboljševati storitve,
dopolnjevati ponudbo, uvajati nove tehnologije ob vsem tem pa paziti, da so posegi v
okolje minimalni. Z malomarnostjo, lahko nekoč privlačen kraj postane za turiste
nezanimiv, degradacija okolja pa lahko poslabša kvaliteto življenja tudi samim
prebivalcem. Nenazadnje se je potrebno zavedati, da naravne lepote niso naša lastnina,
ter da jih je nujno ohranjati tudi za naslednje rodove.
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Podjetje Postojnska jama, turizem, d.d., Postojna ima dolgoletno tradicijo na področju
turistične dejavnosti. Že v dvajsetih letih 19. stol. so jamo obiskali diplomati in drugi
pomembnejši predstavniki tujih držav. Še danes je poslovanje podjetja zelo odvisno od
tujega trga, od koder prihaja približno 85 % obiskovalcev. Dejavnost je bila prizadeta
zlasti v času politične krize v začetku 90ih let. Tako je recimo Postojnska jama, v svojem
najboljšem desetletnem obdobju od leta 1981 do 1990 imela 8.474.825 obiskovalcev, v
naslednjem desetletju pa le še 2.810.473.
Že leta 1824 so izdali prve vstopnice za ogled jame, vendar vstopnice niso vključevale
razsvetljave, tako da so jo morali obiskovalci doplačat. Leta 1819 je bilo registriranih 104
obiskovalca, leta 1824 je bilo število 471, več kot 1000 obiskovalcev pa je bilo prvič v
jami leta 1833. Število je še hitreje naraščalo z odprtjem železnice Dunaj – Trst in je leta
1858 preseglo število 4000. V naslednjih letih je število spet nekoliko upadlo. S
povezavo železnice na Zagreb in Budimpešto, so v Postojno pričeli prihajati posebni
vlaki in potniki z vozovnicami, so bili deležni popusta pri vstopnini v Postojnsko jamo.
Reklamni lističi so spremljali potnike na postajah vzdolž železnice in so bili prva velika
promocija tako Postojnske jame, kot Južne železnice. Tako je leta 1863 jamo obiskalo že
8000 obiskovalcev (Šajn, 1998). V začetku 20. stol. pa je število obiskovalcev preseglo
10.000 na leto. V desetletnem obdobju (1921-1930) je število obiskovalcev preseglo
600.000. Do konca 2. sv. vojne je jamo obiskalo okrog 1,7 milijonov turistov. (Žele,
1990)
Masovni turizem je napovedalo izredno povečanje turistov v 50ih in 60ih letih prejšnjega
stoletja.
Svoj razcvet je Postojnska jama in z njo mesto Postojna doživelo v obdobju med leti
1970 in 1990. V teh 20ih letih je več kot 16 milijonov ljudi iz celega sveta obiskalo
Postojnsko jamo. Rekordno leto je bilo 1985, ko je jamo obiskalo 942.256 turistov, od
tega je bilo 80 % obiskovalcev iz tujine. Največje število obiskovalcev v enem dnevu je
bilo v jami 8. julija leta 1978, in sicer 12.025, do aprila leta 1990 pa je jamo obiskalo
skupaj 25 milijonov turistov. (Žele, 1990)
Podatki o številu domačih in tujih obiskovalcev so do leta 1950 združeni; leta 1950
podatki kažejo, da je bilo domačih turistov 180.452, tujih pa 3571, kar je šele slaba 2 %
vseh obiskovalcev tistega leta. Naslednje leto je število tujih obiskovalcev preseglo 5000,
leta 1952 pa je skokovito zrastlo na 18.309. Delež tujih obiskovalcev se je skozi leta
povečeval, tako je bilo že leta 1962 več tujih kot domačih. Od takrat je število tujih
turistov hitro naraščalo, število domačih pa vse počasneje. Leta 1985, ko je bilo rekordno
število obiskovalcev je bilo tujih 757.298 domačih pa slabih 20 % vseh ali 184.947.
Število domačih in tujih obiskovalcev se znova izenači leta 1991, od srede 90ih pa zopet
skokovito narašča. Tako je bilo lani, leta 2006 že 451.267 obiskovalcev, domačih pa
62.490.
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Graf 1: Obiskovalci Postojnske jame med leti 1819 in 2005 (Peternost, 2007)

OBISKOVALCI POSTOJNSKE JAME 1819 - 2005
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Postojnska jama je najdaljša turistična jama pri nas in ena izmed naših najbolj
prepoznavnih turističnih destinacij v svetu (poleg Ljubljane, Bleda, Portoroža in Lipice).
Vojna za osamosvojitev in nadaljna kriza na Balkanu so bili vzrok velikemu vpadu
obiskovalcev. Leta 1990 je bilo število obiskovalcev v jami skoraj 900.000, medtem ko je
naslednje leto jamo obiskalo borih 153.000 obiskovalcev, večinoma v prvih mesecih pred
politično krizo.
Postojnska jama je za večino turistov pomenila enodnevni postanek na poti na Jadran,
tako da se tudi po vzpostavitvi miru v Sloveniji, število obiskovalcev ni povečalo.
Turizem je ena izmed dejavnosti, ki so zelo občutljive na politično situacijo, saj je za
turista najpomembneje, da se na počitnicah počuti varno.
Šele po koncu vojne na Balkanu in vlaganjih v promocijo, se je število obiskovalcev
pričelo ponovno zviševat. Tudi delež tujih turistov se je povečal, toda tu moramo
opomnit, da se po letu 1991 obiskovalci iz republik bivše Jugoslavije štejejo kot tuji
državljani, tako se tudi zdi, da je delež domačih obiskovalcev upadel.
Graf 2: Razmerje med številom domačih in tujih turistov (Peternost, 2007)
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Če izvzamemo leto 1999, ko so zabeležili ponoven vpad turistov (za okoli 100.000), se
število turistov tudi v zadnjem desetletju postopoma zvišuje. Leta 2001 je v Postojnski
jami bilo že 460.000 obiskovalcev, od katerih je bilo 90 % tujcev. Če primerjamo z letom
1990, je to komaj nekaj več kot polovica.
Tabela 2: Število obiskovalcev po mesecih za leta od 2000 do 2006 (Peternost, 2007)
LETO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

JAN
5.300
5.688
4.910
5.443
6.556
7.595
6.065

FEB
3.540
3.796
3.768
3.852
3.848
3.840
4.279

MAR
8.105
11.740
14.852
8.910
11.346
18.106
11.897

APR
34.832
39.126
40.393
38.014
37.792
37.965
45.995

MAJ
36.992
49.378
56.331
54.495
68.424
60.283
55.601

JUN
47.895
56.831
56.001
59.615
63.611
68.670
63.481

JUL
66.560
78.004
80.237
76.135
77.994
80.952
80.318

AUG
98.380
100.596
111.554
112.901
110.507
111.141
106.564

SEPT
55.484
69.381
68.629
68.596
67.626
77.098
71.274

OKT
28.131
28.816
32.954
35.360
36.509
36.588
37.068

NOV
5.994
7.749
9.038
7.225
7.749
8.700
15.145

DEC
12.012
9.600
12.032
13.788
9.530
9.040
16.070
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VSI
403.225
460.705
490.699
484.334
501.492
519.978
513.757

Leta 2000 je bilo od vseh tujih turistov, ki so obiskali največje znamenitosti v Sloveniji,
48 % takih, ki so obiskali Postojnsko jamo. Če dodamo še Predjamski grad je to že 55 %.
Največji delež tujih obiskovalcev predstavljajo Italijani in Nemci. Italijani, zaradi dobrih
prometnih povezav in bližine prihajajo na nedeljske izlete, v manjših skupinah, Nemci pa
organizirano, v večjih skupinah z avtobusi.
S promocijo destinacij na Jadranu v Vzhodni Evropi, se je v zadnjih letih povečal tudi
delež turistov iz tega dela Evrope, predvsem Poljakov.
Postojnsko jamo obiščejo predvsem turisti na poti na poletne počitnice, zato je opazna
tudi sezonskost jame. Tako naprimer jamo v enem poletnem mesecu obišče toliko
turistov, kot v dveh zimskih mesecih. (Peternost, 2002)

UPRAVLJANJE IN VAROVANJE POSTOJNSKEGA IN
PREDJAMSKEGA JAMSKEGA SISTEMA V PRIHODNOSTI
Po Slovenski zakonodaji so vse jame v lasti države, tako da je v njeni domeni tudi
podelitev koncesijske pravice za upravljanja jame. Slovenija je po osamosvojitvi
nacionalizirala vso jamsko infrastrukturo zgrajeno še v času Jugoslavije. Upravljanje
jame in oblike zaščite so določene v koncesijskih dokumentih. To pomeni, da država
neposredno vpliva in določa kako bo jama vodena, kako izkoriščena in na kakšen način
zaščitena. Upravljanje in varovanje podzemnih turističnih jam naj bi bilo neločljivo in
tesno povezano. Podzemne jame niso neskončen naravni vir. Kot velika nevarnost grozijo
jamam novi načini upravljanja z logiko – kako dodatno povečati pridobivanje prihodkov.
Pred to dilemo stojita Postojnski in Predjamski jamski sistem, ki sta leta 2003 prešla na
upravljanje na podlagi koncesijske pogodbe med državo in upravljalcem.
Leta 2002 je bila sprejeta Uredba o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnskega in
Predjamskega jamskega sistema. Država Slovenija je odločila, da bo nosilec pooblastil za
upravljanje z omenjenima jamskima sistemoma, moral plačevati državi za vsako leto rabe
v povprečju 1.490.000 evrov koncesijske denarne dajatve. Znesek je izračunala
neodvisna inštitucija na osnovi analize dohodka od obiska jame. Prej v Jugoslaviji je bilo
plačevanje državi urejeno drugače, saj je bila Jama državna kakor tudi pod Italijo, za časa
Avstrije pa je bila jama last Postojne in je dobiček šel kraju in delno tudi Deželi oziroma
državi.
Jama Vilenica pri Lokvi naj bi bila najstarejša turistična jama v Evropi. Leta 1633 (ko je
bila odkrita) je bil njen lastnik grof Petazzi, ki je tudi upravljal župnijo Lokev. Do 19.
stol. je jama slovela kot največja, najlepša in najbolj obiskana na Krasu. Od konca druge
svetovne vojne do leta 1963 je bila za turiste zaprta, dokler je ni prevzelo Jamarsko
društvo Sežana in jo ponovno odprlo za turiste.
Podpisi v Postojnski jami nakazujejo, da je bila obiskana že leta 1213, vendar o
organiziranih obiskih govorimo od leta 1819. Od takrat je jamo obiskalo okoli 30
milijonov turistov. Temelji upravljanja Postojnske jame so se vzpostavili v času
monarhije, ko so ustanovili državno jamsko komisijo, prvo organizacijo, ki se je
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ukvarjala z jamskim turizmom, zaščito jamskega okolja in vodenjem jam. V času Avstrije
so zgradili tudi prvo železnico v jami in uvedli električno razsvetljavo. Med svetovnima
vojnama je jamo vodil italijanski nacionalni inštitut, od 2. sv. vojne pa je pod okriljem
Jugoslavije. 14. decembra, leta 1948 je vlada Republike Slovenije izdala odlok o
ustanovitvi podjetja »Kraške jame Slovenije«. Podjetje je pokrivalo jame Postojnskega
jamskega sistema, Škocjanske jame, Rakov Škocjan, Predjamo, Križno jamo, jamo
Tabor, Hudo luknjo, Divačo, Vilenico in Dimnice, takorekoč skoraj vse takratne
turistične jame. 12. oktobra so podjetje razpustili in vodenje je prevzela mestna občina
Postojna in okrožje Sežana.
Prva resna težnja po zaščiti podzemnega sveta se je pojavila pred 1. sv. vojno. Slovenija
je takrat imela za seboj že stoletje izkušenj z jamskim turizmom, in z njegovim razvojem
se je razcvetela tudi trgovina z jamskimi kapniki. Nekaj posameznikov se je odločilo, da
je zaščita jam nujna, saj bi jame kmalu lahko ostale brez stalagmitov in stalaktitov. Eden
od velikih borcev za zaščito jamskih kapnikov je bil novinar in jamar Franjo Pirc. Leta
1911 je v časopisu Jutro izdal nekaj kritičnih člankov na temo vandalizma v jamah v
okolici Cerknice in na Dolenjskem in pozval k preprečitvi opustošenja jam in nezakonite
trgovine s kapniki.
Drugi problem, ki se je pojavil v turističnih jamah so bile smeti in odpadki, ki so jih
ljudje odvrgli v jami. Neverjetno je, da se to dogaja še danes in da storilci ostanejo
nekaznovani.
Velika škoda je bila v jamah storjena med II. sv. vojno, ko so jih uporabljali v vojaške
namene. (Ritonja, 2004). Škoda je bila narejena tudi po II. sv. vojni, ko je JNA gradila
objekte nad jamo.
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POSTOJNSKA JAMA
Datum obiska: 30. 04. 2007

OSNOVNI PODATKI
Jama se nahaja 1 km iz Postojne.
Odkritje jame leta 1818, za turistični obisk urejena leta 1819.
Jamo upravlja podjetje Postojnska jama, turizem, d.d.
Dolžina celotne jame 17.928 m.
Dolžina turističnega dela jame je
Globina ali višinska razlika je 115 m.
Dolžina vlaka je 3.700 m.
Temperatura jame je
Jama ima podzemni tok reke Pivke.

TEHNIČNI PODATKI
Elektrika
Poraba elektrike je 170.000 kWh na leto. Največja poraba je v sezoni, med aprilom in
oktobrom.
Koncesnina
Po koncesijski pogodbi je podjetje Postojnska jama, turizem d.d., dolžno plačevati letno 1
500.000 €. Od tega 400.000 € gre občini in 400.000 € državi.
500 000 do 600 000 € Postojnska jama zadrži za vzdrževenje jame in nadaljne investicije.
O tem kolikšen delež lahko jama obdrži odloča komisija, ki je sestavljena iz članov z
Ministrstva za okolje in prostor, župana mestne občine Postojna, pradstavnika z Inštituta
za kras in predstavnika podjetja Postojnska jama, turizem d.d. Pregleda se seznam
investicij in stroškov, nakar se določi višina zneska.
Podjetje Postojnska jama, turizem d.d. porabi za letno vzdrževanje jame okoli 350 000 €.
Čiščenje
Čiščenje poteka zvečer in sicer po zadnjem obisku, čisti se z vodo pod pritiskom. Poleti
čistijo 2 krat na mesec, pozimi se ne čisti, razen po veliki prireditvi, jaslicah. Vsake 3 leta
se v jami perejo mahovi in alge, ki se razrastejo okoli luči. Prvo se po lampenflori
pošprica s peroksidom, nato se opere z vodo. V Ameriki so čistili jame z vodo pod
močnim pritiskom (20–25 barov) in s slano vodo, vendar se ni obneslo, saj so se kapniki
pod pritiskom lomili.
Jama daje vtis urejene in čiste jame.
Odpadki
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Količina odpadkov se z meseci spreminja, saj je tudi število obiskovalcev različno. Letos
v maju so tako v 14ih dneh pobrali 3 m3 smeti, predvsem prospektov in raznih papirčkov,
robčkov, ki jih odvržejo turisti.

VHODNI DEL JAME
KLIMA V JAMI
Temperatura zraka v jami je odvisna od toplotnega toka iz notranjosti zemlje in zunanje
temperature, ki se čez leto spreminja. Ta vpliva na temperaturo v jamah. Del toplote
izmenja podzemlje s površjem s prevajanjem toplote skozi kamnino, večji del toplote pa
prenašata zrak in voda.
Ker je izmenjava med jamo in površjem počasna, v podzemlju prevlada temperatura,
podobna povprečni letni temperaturi površja. Stalna temperatura v Postojnski jami je
okrog 10ºC. Večje temperaturne spremembe v jami so v bližini vhodov v jamo ali ob
podzemni reki Pivki. Zračna vlaga v jamah je običajno velika, blizu nasičenju.
POZIMI
Pozimi vdira v jamo skozi večje vhode hladen zrak. Jamo ohlaja tudi hladna snežnica in
voda reke Pivke. Zrak se v jami segreje, postane lažji in se dviguje na površje skozi višje
vhode ali številne neprehodne špranje. Temperatura v jami je med 7 in 9 ºC.
POLETI
Poleti se toplota s pronicajočo deževnico, z vodo ponikalnice Pivke in manj z zrakom
prenaša tudi v podzemlje, temperatura v jamah se zato dvigne za nekaj stopinj. Kroženje
zraka se obrne. Temperatura v jami je okoli 12 do 13 ºC. (Polak, Mihevc, 2003)
Strokovnjaki so mnenja, da prevelika odprtina vhoda, z vdorom hladnega zraka, povzroča
spremembo klime v jami. Tako naj bi se izsuševali vhodni deli jame, nastajal naj bi prah,
kar negativno vpliva na nastanek kapnikov.
Dr. Mihevc je opravil meritve na vhodu v jamo. En termometer je namestil 0,7 m od tal,
drugega pa 1 m pod stropom (okoli 6 m višje). Merilec hitrosti vetra je bil nameščen
približno na sredino vhoda. Z meritvami je ugotovil, da hladen zrak vdira v jamo skozi
glavni vhod pri tleh, skozi zgornji del vhoda pa gre topel ven.
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Graf 3: Temperatura zraka in hitrost vetra na vhodu Postojnske jame dne 08.02.2007
(Arsenović, 2007)
8.2.2007
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Vir: Mihevc, 2007
Razlika med spodaj in zgoraj merjeno temperaturo je bila 8. februarja manj kot 1ºC.
največja razlika je bila med 12. in 13. uro. Na grafu je vidno, da se hitrost vetra manjša z
manjšanjem razlike med temperaturama in ob izenačenju temperature dobi vrednost 0
m/s.
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Graf 4: Temperatura zraka in hitrost vetra na vhodu Postojnske jame dne 12.02.2007
(Arsenović, 2007)
12.2.2007

8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
-1,00

0:
00
:0
1: 0
00
:0
2: 0
00
:0
3: 0
00
:0
4: 0
00
:0
5: 0
00
:0
6: 0
00
:0
7: 0
00
:0
8: 0
00
:0
9: 0
00
:
10 00
:0
0:
11 0 0
:0
0:
12 0 0
:0
0:
13 0 0
:0
0:
14 0 0
:0
0:
15 0 0
:0
0:
16 0 0
:0
0:
17 0 0
:0
0:
18 0 0
:0
0:
19 0 0
:0
0:
20 0 0
:0
0:
21 0 0
:0
0:
22 0 0
:0
0:
23 0 0
:0
0:
00

Temperatura v ºC in hitrost vetra v m/s

9,00

-2,00

Ura
Temperatura zraka 0,7 m od tal

Temperatura zraka 1 m pod stropom

Hitrost vetra (m/s; - pomeni v jamo, + iz jame)

Vir: Mihevc, 2007
Graf za 12. februar kaže večjo jutranjo temperaturno razliko in izenačenje temperatur po
10. uri.Veter je pihal enakomerno s hitrostjo okoli 0,5 m/s in ne kaže posebne korelacije z
razliko v temperaturah.
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Graf 5: Temperatura zraka in hitrost vetra na vhodu Postojnske jame dne 17.02.2007
(Arsenović, 2007)
17.2.2007
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Velika temperaturna razlika (okoli 4ºC) je bila v dopoldanskih urah dne 17. februarja, ki
se je v popoldanskih urah nekoliko zmanjšala in nato proti večeru zopet povečala. Vetra
skoraj ni pihal.
Na vseh treh grafih so vidne negativne vrednosti vetra, kar pomeni, da veter piha v jamo.
Takšno gibanje zraka je značilno za zimski čas, ko piha hladen zrak pri tleh v jamo in
topel jamski piha v višjih delih ven. Poleti je situacija obratna.
Temperatura hladnega zraka, ki piha v jamo se je gibala med 2ºC in 8ºC, dnevne razlike
pa so bile okoli 3ºC. Temperatu zraka, ki piha iz jame je bolj konstantna, z razlikami med
1,5ºC do 2,5ºC. Najmanjša razlika med temperaturama zraka merjenima 0,7 m od tal in 1
m pod stropom je bila 8. februarja okoli 0,5ºC.
Zrak, ki piha iz jame ni povsem jamski, na kar nam kažejo temperature, ki so v
notranjosti jame veliko bolj stalne. 12. februarja je temperaturna razlika zraka, ki piha iz
jame dosegla tidi 3ºC. Sklepamo, da je izhodni zrak, kateremu je bila merjena
temperatura 1 m pod stropom, že precej zmešan s hladnim zrakom, ki piha v jamo.
Hladen zrak, ki vdira izsušuje jamski zrak, tako so pozimi pragovi od železnice in tla v
prvem delu jame povsem suhi.
Vlak med vožnjo v tem delu jame dviguje prah, ki se vseda na kapnike in ostale sigaste
tvorbe, tako je ta del jame precej črn. Vhodni del jame je počrnel v celoti, ko so leta 1944
partizani zažgali okupatorjevo skladišče goriva, vendar je danes na kapnikih vidna plast
pred kratkim odloženega črnega prahu, kar kaže na to, da vzrok črnih kapnikov ni le
eksplozija, ki se je zgodila pred 60. leti. Stalna merjenja temperatur in vetra bojo
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pokazala ali je vzrok sušenje vhodnega dela jame prevelika odprtina vhoda, skozi katero
vdira hladen zrak. Če bodo domneve potrjene, bo treba najti rešitve za preprečitev
nadaljnjega uničevanja vhodnega dela jame.
Predlogi so dokaj preprosti: v zimskih mesecih naj bi vhodno odprtino zaprli, vlak, ki
povzroča dvigovanje prahu, pa naj bi zmanjšal hitrost. S tem bi pridobili tudi obiskovalci,
ki bi od samega ogleda jame imeli več.
Na nekaterih mestih v vhodnem delu jame voda redno teče. Nastajajo lepi beli kapniki,
ostali kapniki, po katerih voda ne teče več, črnijo, pokriti s plastjo praha.
Značilnost vhodnih, sušnejših delov jame so kapniki s hrapavo površino »karfiolaste«
oblike, kar je znak, da se v tem delu jame zrak občasno suši. Tudi struktura sigastih tvorb
kaže, da je v tem delu jame zrak preveč suh. Ker pa sigaste tvorbe nastajajo že več deset
tisoč let, sklepamo, da je suh zrak v tem delu jame prisoten že od nekdaj. Z razširitvijo
vhoda v jamo, se je izsuševanje znatno povečalo.

ŽELEZNICA – VIR DANAŠNJIH
ZAHTEVALA SVOJ DAVEK

DOHODKOV,

JE

Krožna proga je bila dokončno urejena leta 1967 in vozi s povprečno hitrostjo 10 km/h. V
prihodnosti načrtujejo zamenjavo vlaka. Nov vlak naj bi imel kolesa s pnevmatiko, tako
bi bil bolj tih in bi obiskovalci lahko del razlage poslušali že med vožnjo.
Dolžina poti z vlakom je 3700 m.
O usodi kapnikov je veliko napisano na drugem mestu. Ker ima jama relativno tanko
krovno plast, voda prenica na številnih mestih, zato so stalaktiti pogosti. Sodeč po tem, da
je gostota stalaktitov v jami precejšnja, na tleh pa stalagmiti niso več ohranjeni, lahko
samo sklepamo, kakšna je bila nekoč gostota kapnikov po tleh Postojnske jame. Jamska
železnica je zahtevala žrtev, ki jo v današnjem času nikakor ne bi dovolili. Tla, ki so
nekoč bila na gosto pokrita s kapniki in so se prvi obiskovalci le stežka prebijali v
notranjost, jih preskakovali in lomili, so danes zravnana, prekrita s peskom po katerem
potekajo tirnice.
Krožna proga je dolga 3700 m, postavitev tira pa je v povprečju zahtevala širino 2 m. Za
postavitev krožne proge je tako bilo uničenih 7400 m2 jamskih tal, kar je primerljivo z
velikostjo nogometnega igrišča.
Če vzamemo za povprečje, da se en kapnik nahaja na vsakih 10 m2, pomeni, da je bilo v
jami uničenih 740 kapnikov. 2 m visok kapnik tehta okoli 200 kg, sklepamo lahko, da je
v jami nastalo 148.000 kg materiala oziroma 148 ton ali 59,2 m3.

RAZSVETLJAVA
Trenutna razsvetljava v jami so jodove halogne luči, 100W, 300W, 500W – 90% vseh,
par reflektorjev v velikih dvoranah pa je 1000 W.
Razsvetljava je v jami razdeljena na 7 sektorjev in sicer 3 sektorje na železniški progi in 4
za peš pot. Luči so na senzorje, se sproti užigajo in ugašajo.
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Alge in mahovi se v jami ponavadi razraščajo v vhodnih predelih ter okoli luči oz.
razsvetljave v jami. V Postojnski jami najdemo lampenfloro v vhodnih delih jame, na
stenah in stropu pri vhodu, ter okoli luči, ki stalno svetijo in se tudi nahajajo v vhodnem
delu. V ostalih predelih jame je lampenflore zelo malo ali je sploh ni ker se luči v jami
prižigajo sektorsko, le za kratek čas, ko gredo obiskovalci skozi posamezen del jame.
Primerna je tudi namestitev luči in reflektorjev v jami, ki jih takorekoč ne opazimo. Iz
kamnov in polomljenih kapnikov so izdelali senčnike, za katere so namestili luči oz.
reflektorje, ki z raspršeno svetlobo svetijo po jami, ali posameznih detajlih, na katere naj
bi bili obiskovalci še posebej pozorni. Tako so osvetljeni kapniki zanimivih oblik,
velikosti ali pa sigaste zavese in stebri.
Razsvetljava posebne vrednosti je v Kongresni dvorani, v katero so v 19. stol. namestili
steklene lestence izdelane na Češkem. Lestenci so danes zaščiteni, s tovarno na Češkem
pa so dogovorjeni, da bodo izdelali in zamenjali notranjost lestencev, ki je kovinska in se
je v izredno vlažnem jamskem okolju z leti uničila. Nadomestili jo bodo z nerjavečo
kovino, tako bodo lestenci zaščiteni pred propadom.
Zgodovinske vrednosti so tudi luči v rovu pri speleobiološki postaji. Postavili so jih v
času Italije. Danes so opuščene in v vlagi izpostavljene rjavenju. Obnovljenje bi lahko
razsvetljevale prostor in bile za obiskovalce zanimivost.
Sliki 29, 30: Svetilka v speleobiološki postaji in lestenci v Kongresni dvorani (Foto: D.
Arsenović)

OBJEKTI IN MATERIALI V JAMI
Vrata so samo ena, vhodna, narejena iz železa.
Varovalne ograje
Varovalne ograje so jeklene oblečene v bakreno cev. Baker je občutljiv na žveplo, tako
da ga v jamah z veliko vsebnostjo žvepla ne morejo uporabljati.
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Za zelo neobstojnega se je izkazal aluminij, ki so ga uporabili v jami pri Zagrebu. V jami
živijo bakterije, ki uničujejo aluminij, tako so ograje iz aluminija, ki so jih namestili v
jamo, takorekoč izginile. Kakšne materiale uporabljano v jamah je tako odvisno od same
jame in njenih lastnosti. Za vse jame je priporočljivo, da se za varovalne ograje uporablja
kromirani material ali nerjaveče jeklo. V speleobiološko postajo so namestili nove ograje
iz peskanega kromovega jekla. Ograje se ne svetijo, so neupadljive in nemoteče. Luči so
nameščene 30 cm nad tlemi in zgoraj pokrite, tako da osvetljujejo samo pot po kateri se
hodi.
Slika 31: Nove ograje iz peskanega kromovega jekla v speleobiološki postaji (Foto: D.
Arsenović)

Poti
Poti v jami so betonske. Na beton je še nanesena 0,5 cm debela plast finega betona z
veliko mivke. Plast se je izkazala za zelo primerno, saj ne drsi in žvečilne gumije, ki jih
obiskovalci odvržejo, zlahka odstranijo. V Postojnski jami ni stopnic, tako da lahko
obiskovalci mirno opazujejo jamsko okolje, ne da bi pazili kod hodijo. Zato so nedrseče
poti še večjega pomena.
V poteh po Postojnski jami so napeljane vse inštalacije in sicer je na 1 m poti okoli 30 m
inštalacij.
Turistični objekti
Bife, ki je bil nekoč v Koncertni dvorani, je bil zelo obiskan in je jami prinašal dobiček.
Danes je z zakonom prepovedano v jamo nosit hrano in pijačo, kakor tudi kaditi, tako da
bodo prostor uporabljali kot prodajalno spominkov.
V jami sta bili v 19. stol. dve pošti s svojim lastnim žigom; ena na Razpotju, druga poleg
bifeja.
V jami je od objektov še 1 transformatorska postaja in 8 elektrokabin, ki so bile
postavljene v času Italije. Leta 1972 so napeljeli visoko napetost in v Koncertni dvorani
postavili transformatorsko postajo.
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PREDMETI ZGODOVINSKE VREDNOSTI
Zanimivo je, da se po vseh teh letih še vedno v jami najdejo ostanki razsvetljave stare
tudi 150 let. Ob opuščenih, nekoč turističnih poteh, se najde kovinska stojala za sveče in
ostanke prve električne razsvetljave, ostanke obločnic in prvih žarnic. Ti predmeti imajo
že zgodovinsko vrednost, vendar jih turisti žal ne morejo videti, saj jih najdemo na poteh,
ki niso več predvidene za turistični obisk. Dobro bi jih bilo zbrati in na posebnem mestu
predstaviti turistom. Predmete, ki jih najdemo v jami in so priča zgodovinskem
odkrivanju in razvoju jame kot turističnega objekta, je primerno obdržati v jami, kjer bi si
obiskovalci lažje predstavljali njihovo rabo in bi tako za njih bili bolj zanimivi kot pa če
bi jih videli v muzeju.
Nekatere izmed predmetov, bi lahko tudi restavrirali in njihovo uporabo predstavili v
posameznih delih jame. Tako bi lahko recimo stojala za sveče namestili, ugasnili luči in
obiskovalci bi si lahko predstavljali, kako so je bilo hoditi po jami, ki so jo razsvetljevale
le sveče in bakle.
Sliki 32, 33: Stojalo za svečo in mesto v steni v katero je bilo stojalo zapičeno (Foto: D.
Arsenović)
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Sliki 34, 35: Ostanki stare električne napeljave in grafitne elektrode za obločnice ter nova
reflektorska razsvetljva (Foto: D. Arsenović)

PREDMETI, KI NE SODIJO V JAMSKO OKOLJE
V jami so pred leti opravljali obvezno deratizacijo. Poslovni prostori morajo biti
deratizirani in jama je poslovni prostor. Še danes so po jami vidni ostanki vrečk. Vrečke s
strupom, ne le da kvarijo izgled jame, temveč so lahko tudi pogubne za izredno občutljive
jamske živali. Če nam ni mar za jamske živali (sistem vrednot, nevednost ni opravičilo)
deratizacijo izvedemo, lahko bi seveda zahtevali od ustrezne ustanove potrdilo, da se to v
jami ne sme početi, ampak to spet terja trud in napor.
Slika 36: Poleg ostankov stare razsvetljave vrečka strupa (Foto: D. Arsenović)
Slika 37: V jami se najdejo celi kupi smeti in ostanki pragov tračnic, ki razpadajo in
povzročajo neprijeten vonj (Foto: D. Arsenović)
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Precej moteč v jami je neprijeten vonj, katerega vzrok so razpadajoči organski ostanki,
največkrat leseni pragovi železnice, ki jih najverjetneje niso odnesli iz jame. V jami
prične les zaradi visoke vlage hitro razpadati in naokoli se širi neprijeten vonj. Ljudi
zadolžene za čiščenje jame bi bilo potrebno opozoriti, na bolj temeljit pregled tudi
opuščenih rovov v katerih, poleg ostankov starih pragov najdemo tudi veliko smeti in
predmetov, ki so jih zavrgli obiskovalci še pred več desetletji.
Obiskovalci radi vržejo kovance v sigaste ponvice in bazečke, čeprav se pri tem verjetno
ne zavedajo, da so kovanci iz bakra, ki v vodi s časom oksidira, kovanci postanejo zeleni.
Baker vpliva na procese odlaganja sige.
Slika 38: Kovanci v ponvicah (Foto: D. Arsenović)
Slika 39: Podpisi na stenah kongresne dvorane (Foto: D. Arsenović)

Čeprav je v jami že dolga leta prepovedano kakršnokoli podpisovanje na jamske stene,
najdemo še dokaj sveže podpise obiskovalcev. Takšna dejanja v jami lahko označimo za
vandalizem, ki bi po mojem mnenju morala biti strožje kaznovana. V Postojnski jami so
pozorni na obiskovalce, tako da v zadnjem času skorajda ni več primerov vandalizma.

PODPISI KOT ZGODOVINSKA VREDNOST
V srednjem veku je bil v vhodnem delu Postojnske jame rov, kjer so se podpisovali
obiskovalci, zato so ga imenovali Imenski rov. V njem so bili številni podpisi še iz
srednjega veka, najstarejši med njmi je bil iz leta 1213. Podpis je bil čitljiv v 19. stoletju,
kasneje ga je prekrila siga.
Po odkritju notranjih deliv Postojnke jame leta 1818, so začeli voditi obiskovalce tudi v
Rov novih podpisov, kjer so v 19. stoletju dovolili podpisovanje po stenah. Rov je tako
dobil svoje ime in postal prava galerija podpisov obiskovalcev iz tistega časa. (Polak,
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Mihevc, 2003) Stene Rova novih podpisov so zapolnjene s podpisi obiskovalcev jame in
so stari nekaj manj kot 200 let. Pričajo o obiskih pomembnih ljudi (Bleiweis, 2.
september, 1836) in razvoju jamskega turizma, ter zaradi svoje starosti imajo že
zgodovinsko vrednost. Od radovednih dotikov obiskovalcev so zaščiteni z mrežo iz
nerjavečega jekla. Obiskovalci si jih lahko ogledajo na koncu biospeleološke postaje.
Podpisovanje v jamah danes razumemo kot uničevanje jamskega okolja, zato je
prepovedano (Polak, Mihevc, 2003).
Slika 40: Bleiweisov podpis (Foto: D. Arsenović)
Slika 41: Podpisi zaščiteni z mrežo (Foto: D. Arsenović)

SPELEOBIOLOŠKA POSTAJA V ROVU NOVIH PODPISOV
Rov novih podpisov je del Postojnske jame. Dolg je 220 m in poteka 20-30 m pod
površjem. Na severni strani se odpira v Staro jamo, na južni strani pa je zasut z gruščem.
Leta 1931 so v njem uredili biološko postajo. Leta 2002 so odstranili sedimente, ki so
zapirali nekdanji vhod v rov, in v njem uredili jamski vivarij Proteus. (Polak, Mihevc,
2003)
Takoj pri vhodu je profil tal, ki nazorno predstavlja del zgodovine sedimentacije v tem
delu jame:
A.
Tla pokrivajo kapniki in siga, ki je začela rasti po ledeni dobi pred
okrog 15.000 leti.
B.
Pod sigo je ilovnata plast. Do 50 cm deebela plast ilovice je v jamo
sprana s površja.
C.
Apnenčasti grušč, pomešan z ilovico. Izvor grušča je pobočje nad
jamo. V spodnjem delu plasti so našli kosti jamskega medveda.
V podobnih plasteh so v sosednjem rovu arheologi izkopali kamnita
orodja iz stare kamene dobe (moustérien). Plast je nastala v času pred
40.000-20.000 leti.
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D.
Plast sige s temnimi prevlekami je iz toplejšega obdobja v zadnji
ledeni dobi. Starost plasti je okrog 50.000 let.
E.
Plasti grušča in breč so nastale z zmrzovanjem in razpadanjem
stropa in sten v vhodnem delu jame. Med gruščem prevladujejo kosi sige.
Grušč je ponekod sprejet v trdo brečo. Te plasti so nastale v začetnem delu
würmske poledenitve pred 75.000-50.000 leti.
F.
Najgloblji sloj predstavljajo flišni prod in ilovica, pomešana z
apnenčastimi skalami. To je ostanek najstarejšega sedimenta, ki ga je v
jami odložila ponikalnica Pivka. Sadiment je star okrog 1.000.000 let,
vendar ga ne moremo točno datirati. (Polak, Mihevc, 2003)
V plasti C. je tudi vidna lobanja jamskega medveda in luknja v kateri so bile ostale kosti
medeveda, vendar so jih arheologi izkopali in jih odnesli v muzej, čeprav bi bilo verjetno
za obiskovalce bolj zanimivo, če bi jih pustili in jih le zaščitili s steklom. Sumim, da si bo
šel kdo ogledat muzej, samo da bi videl kosti, ki so pripadale jamskemu medvedu iz
Postojnske jame.
Profil, katerga starost je ocenjena na okoli 75.000 let, nam ponudi neko novo predstavo o
času zemeljske zgodovine, ki je tako nazorno predstavljen v profilu dveh metrov. Po
profilu lahko določimo dogajanja v daljni preteklosti, starost jame in njen nastanek.
V profilu je izbrušen prerez kapnika, ki je bil zasut v jamskih tleh. Kapnik je zanimiv
detajl in pritegne pozornost obiskovalcev.
Slika 42: Profil jamskih tal v speleobiološki postaji (Foto: D. Arsenović)
Slika 43: Izbrušen profil stalagmita v jamskih tleh (Foto: D. Arsenović)
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Jama je polna zanimivosti, ki jih načrtovalci in izvajalci turizma lahko vidijo ali
spregledajo, zato so pri nadaljnih delih nujno potrebni strokovnjaki, ki bodo znali
vrednotiti in videti, ter ohraniti kar je v jami še ostalo. V novejšem času je tudi znanje in
interes obiskovalcev zrasel, zahtevajo vse več, zato je nujno potrebno, poleg lepote
kapnikov, znati videti in predstaviti ostalo bogastvo, ki ga ponuja jama kot podzemni
svet.
Sliki 44, 45: Table s katerih si lahko obiskovalci preberejo nakaj več o procesih v jami
(kroženje zraka v jami pozimi in poleti ter temperature in profil jamskih tal) (Foto: D.
Arsenović)

Obiskovalci se seznanijo z jamskimi živalicami, ki so v posebnih akvarijih ali terarijih,
poleg si lahko še preberejo podrobneje o vsaki živali posebej. V speleobiološki postaji so
tudi oštevilčene ponvice v katerih so še Italijani imeli jamske živalice in so jih
predstavljali obiskovalcem.
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Sliki 46, 47: Akvariji in terariji z razlagalnimi tablami (Foto: D. Arsenović)

Tla speleobiološke postaje so betonska in v posameznih delih, zaradi nizkega stropa,
vsekana v jamska tla. Pri načrtu so zelo pazili, da bi poškodovali čim manjši del jame in
kapnikov, vandar se vedno znova pojavlja problem pri izvajalcih, ki nedosledno
opravljajo svoje delo. Mogoče so tudi premalo seznanjeni z vrednostjo jamskega
inventarja in bi bilo potrebno predstaviti pomen natančne izvedbe predhodno dobro
načrtovanih posegov.
Poti skozi postajo so ograjene z ograjo iz peskane nerjaveče kovine, ter je v okolju
nemoteča, takorekoč neopazna. Tudi varovalne ograje po celotni jami bi bilo potrebno
zamenjati na podoben način in tako čim manj poseči v videz jamskega okolja.

OBISKOVALCI
Jamo je mogoče obiskati vsak dan po urniku:
januar, februar, marec, november, december
vsak dan ob 10.00, 12.00, 14.00
sobote, nedelje, prazniki ob 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
april, oktober
vsak dan ob 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
maj, junij, julij, avgust, september
vsak dan ob 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 , 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Obisk traja 1 uro in 30 minut. Organizirani so tudi ogledi v manjših skupinah (3-15
udeležencev), ki jih vodijo po tistih delih jam, ki niso odprti za množične oglede.
Obvezni sta spremstvo vodnika in dodatna oprema (čelada, vrhnje oblačilo, primerna
obutev, svetilka). Ogled je mogoče organizirati po vnaprejšnji prijavi (3 dni).
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Največ obiskovalcev si pride jamo ogledat v poletnih mesecih na poti v kraj letovanja ali
na poti domov. Večinoma so to družine z otroki med katerimi prevladujejo italijanski,
nemški in domači turisti.
V enem dnevu gre lahko v jamo 14 000 obiskovalcev, šest jamskih vlakov s skupno 696
sedeži pa lahko v jamo odpelje vsake pol ure.

DOGODKI V JAMI
V jami je prepovedano snemanje igranih filmov, možno je le snemanje dokumentarcev,
pod pogojem, da dobijo dovoljenje Zavoda za varstvo narave. Nekoč je bilo, zaradi žarnic
bliskavic prepovedano tudi fotografiranje, saj so žarnice po vsakem posnetku odletele na
tla in nabirale so se večje količine odpadnega materiala. Danes, ko imajo obiskovalci
digitalne fotoaparate je fotografiranje zopet dovoljeno.
V jami je mogoče organizirati tudi poroke, koncerte in razne prireditve, vse z
dovoljenjem Zavoda za varstvo narave.

TURISTIČNA INFRASTRUKTURA ZUNAJ JAME
Hotel z restavracijo, prodajalne s spominki, menjalnica, upravno poslopje zgrajeno leta
1929 z napisom: »Immensum ad antrum aditus«, kar pomeni: Vhod v velikansko jamo.

PROBLEMI DANES
Problemov z obiskovalci nimajo, ker je so poti zavarovane in obiskovalci ne stopajo s
poti, poleg vodnika ima vsaka skupina tudi čuvaja, ki hodi za skupino, pazi in pomaga
starejšim ljudem. Problemi so le s starejšimi obiskovalci, ki obnemorejo. Za takšne
primere imajo v jami invalidske vozičke in pripravljeno pomoč.
Vhod v Postojnsko jamo je na platoju, na nadmorski višini 521 m, železnica je na višini
515 m, najvišja točka, na katero se turisti vzpnejo peš je na višini 555 m, najnižja pa na
508 m. Razlika je torej 47 m. V jami v zadnjih 25ih letih niso imeli nobene resnejše
nesreče.

ZAKLJUČEK
Jamo na leto obišče okoli pol milijona obiskovalcev in je temelj turizma mesta Postojna
in tudi pomemben vir sredstev za razvoj. Jama je danes pomembna Slovenska turistična
točka. Iz jame država kot lastnica po koncesijski pogodbi na leto dobi 1.490.000 evrov.
Vsekakor so to dejstva, ki do neke meje opravičujejo posege v jamski prostor, na drugi
strani pa so mnenja strokovnjakov, da bi država pri današnjem tehnološkem razvoju in z
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delom sredstev, ki jih dobi od Postojnske jame, lahko vplive posegov zmanjšala na
minimum. Več sredstev naj bi vložili v raziskave in naprave za zbiranje podatkov o
vplivu posegov.
Za povečanje obiska v jami je bila storjena nepopravljiva škoda, zato bi lahko danes
nadaljno škodo vsaj poskušali preprečiti.
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8.2 ŠKOCJANSKE JAME
Načrt 2: Škocjanske jame (Gams, 2004)

ZGODOVINA
Glede na arheološka najadišča lahko sklepamo, da so obiskovalci prihajali v Škocjanske
jame pred več tisoč leti. Takrat so jame bile verjetno še bivališča, skrivališča ljudi ali pa
so prihajali sem pokopavat umrle.
Jamo sta opisovala Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske (1689) in Gruber v svojem
znanem delu Hidrološka pisma s Kranjske (1781). (Kranjc, 2002)
Prvi obiskovalci novejše oblike jamskega turizma so prihajali v začetku 19. stoletja.
Deželni svetnik Matej Tominc je dal leta 1819 narediti stopnice do dne Velike doline. Ob
tej priložnosti je 1. januarja leta 1819 Jože Mohorič uvedel knjigo obiskovalcev
(Postojnska jama jo je uvedla nekaj mesecev kasneje, Vilenica pa leta 1821).
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Veliko truda so vložili v vklesavanje turističnih poti v kamnite stene. Nekaj od teh poti
uporabljajo še danes, le da so nekoliko širše od prvotnih. Jame so hitro postajale
prepoznavne, zlasti zaradi svojih speleoloških lepot, zanimive flore, vodnega toka in
arheoloških najdbin. Obiskovati so jih začeli znani raziskovalci in pomembni možje.
Pred uvedbo električne razsvetljave so uporabljali oljne luči, sveče, baterije, kasneje
karbidne luči in magnezij, da so si razsvetljevali poti skozi jamo. Mogoče jim je tudi
slaba vidljivost dala pogum, da so vklesali novo pot, 100 m nad strugo reke Reke.
Elektriko so napeljali leta 1959 in tako so odstranili, za jamsko okolje škodljive,
karbidovke. S tem na nek način štejejo začetek novega obdobja obiskovanja in vodenja
jame. Uporabljane poti so bile vzdrževane, opuščene pa so postajale ruševine.
Po uničevalni poplavi leta 1965, ki je poškodovala turistične poti, so pot za obiskovalce
skrajšali in spremenili, da bi hojo skozi jame naredili lažjo za obiskovalce.
Med leti 1980 in 1991 je v jamah bilo okoli 70 000 obiskovalcev na leto. Po vojni se je
število občutno zmanjšalo, v zadnjih letih se stanje izboljšuje. Zanimivo je, da obisk
Škocjanskih jam pomeni šele 10 do 20 % obiska v Postojnski jami.

OSNOVNI PODATKI
Lega jame: 4 km od Divače in 15 km od Sežane.
Jamo upravlja: Javni zavod park Škocjanske jame, Slovenija.
Odkritje jame: leta 1823.
Za obiskovalce odprta: 1884. leta.
Dolžina celotne jame: 6200 m.
Dolžina turističnega dela jame: okoli 2300 m.
Tamperatura jame: v Tihi jami, oz. suhem delu jame, je 11-12 ºC, v Šumeči jami ali
vodnem delu od 0 do 20 ºC. Na ta del jame vpliva bližina izhoda, tako da je poleti
temeperatura v povprečju 15 ºC, pozimi pa se lahko spusti tudi pod ničlo.
Globina oz. višinska razlika: 223 m od površja do najnižje točke, turisti se spustijo 144
m.
Skozi jamo teče podzemna Reka.

LEGA IN OPIS JAM
Regijski park Škocjanske jame leži v jugozahodnem delu Slovenije, na matičnem krasu
in je del takoimenovanega Divaškega krasa. Tega na severu omejuje apneniško pobočje
Vremščice (1029 m), na vzhodu se prek Divaškega praga spušča v Vremsko dolino, na
jugu pa ga obrobljajo flišnati Brkini (811 m), ki dajejo precejšen delež vode reke Reke.
Park leži ob avtocesti Razdrto-Kozina in regionalni cesti Razdrto-Koper, nedaleč stran pa
je tudi železniška postaja v Divači. (Park Škocjanske jame, 2007a)
Škocjanske jame so klasičen primer nastanka jam na kontaktnem krasu, kjer se stikata
neprepustni fliš in apnenec (Zorman, 2002). Na flišnih kamninah se zbira voda velike
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površinske reke Reke, ki po tem, ko prestopi na apnenec, ponikne v Škocjanske jame.
Jame so nastale v debeloskladovitih ali neskladovitih gornjekrednih apnencih. Le južni
del jame, Tiha jama, je nastal v drobnoskladovitem gornjekrednem in paleocenskem
apnencu.
Prvi jamski rovi so se oblikovali ob prelomih in razpokah ter lezikah, ob katerih je prišlo
do tektonskih premikov (Mihevc, 2002).
Reka ponikne v Škocjanske jame na nadmorski višini 317 m ter se skozi dele jam,
Mohorčičevo in Marinčičevo jamo, spusti skozi Malo dolino do jezera v Veliki dolini. Tu
dokončno ponikne v glavni del jame, ki ga sestavlja niz dvoran in podzemnih kanjonov.
Dvorana Šumeča jama je dolga 250 m ter na najširšem mestu široka 80 m. Sledi 95 m
visoka in le do 15 m široka soteska Hankejev kanal. Ta se razširi v Martelovo dvorano, ki
je največja dvorana v Škocjanskih jamah in na Krasu. Dolga je 308 m in na najširšem
mestu široka 123 m. Strop je povprečju visok 106 m. Od tu, na nadmorski višini 214 m,
reka sifonsko odteka proti Kačni jami ter se naposled spet pojavi v izvirih ob morski
obali kot reka Timava. (Mihevc, 2002)
Škocjanske jame so dolge 5800 m in globoke 250 m. Največje posebnosti jam so velike
galerije in dvorane, kanjon reke Reke in velike udorne doline.

RAZVOJ TURISTIČNIH POTI
Prve poti v Škocjanskih jamah in dostope do njih so začeli urejati leta 1823. Poti so bile
raziskovalne in turistične. S časom so poti doživele številne izboljšave in spremembe. V
5800 m dolgih Škocjanskih jamah je bilo narejeno približno 7650 m jamskih poti in v
okolici jame 2500 m površinskih poti. Glede na to, da je večji del jam podzemni kanjon
reke Reke, so poti morali vklesati v steno, visoko nad reko in posamezni deli so prav
občudovanja vredni, kot je recimo Visoka pot z Mačjo brvjo 70 m nad Reko ali pot, ki
vodi po stenah Hankejevega kanala do Mrtvega jezera (Kranjc, 2002).
Največji razcvet so jame doživele po letu 1884, ko so v obdobju med 1884 in 1906
naredili večino poti in mostov. Število turistov je naraščalo, s spremembami poti pa sta se
spreminjala tudi dolžina in smer obiska v jami. Sprva se je dolžina obiska kvalitetnih
delov jame z naraščanjem poti povečevala, po letu 1960 pa je prišlo do skrajševanja
dolžine obiska v jami z 2900 m na 1940 m. Ko so leta 1986 namestili vzpenjačo, se je
dolžina poti še skrajšala na 1640 m. Tako so iz običajnega obiska jame izpadli tudi
nekateri najlepši deli jame.
Danes turiste vodijo skozi Tiho jamo, Šumečo jamo, Dvorano ponvic, in Schmidlovo
dvorano (Kranjc 2002). Turisti nato z dvigalom v Veliki dolini zapuste jamo.
Po I. sv. vojni so poti razširili in dvignili visoko nad gladino poplavne vode, leta 1933 pa
so z izgradnjo tunela Globočak – Tiha dolina omogočili obisk jame v eno smer. To leto je
bilo zabeleženo 15 214 turistov.
Skozi jamo obstaja več različnih poti, od raziskovalnih do turističnih, od zelo zahtevnih,
do bolj varnih in manj vznemirljivih.

84

Leta 1903 je jame obiskalo 3639 turistov. (Müll 1891, Pazze 1893)

ZAŠČITA IN UPRAVLJANJE PARKA ŠKOCJANSKE JAME
Razvoj in vzdrževanje kakovosti upravljanja s kraškimi področji dobiva danes pri nas in
v svetu vse večji pomen. Še posebno če gre za svetovno dediščino kot so Škocjanske
jame. Tako je bila na pobudo Slovenske nacionalne komisije za UNESCO ob 15.
obletnici vpisa Škocjanskih jam v seznam UNESCO, novembra 2001 pripravljana
mednarodna delavnica o monitoringu v kraških jamah. Pri organizaciji sta sodelovala tudi
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU in Park Škocjanske jame. (Kranjc, 2002)
Takšne in podobne delavnice so pomembne za varovanje kraških jam in krasa nasploh.
Strokovni prispevki so zanimivi in pomembni pri nadaljnih načrtih upravljanja jam.
Delavnice tudi spodbujajo mednarodno sodelovanje, izmenjevanje mnenj in znanj, ter
tako prispevajo k napredku v smeri zaščite in varovanja okolja.
Že leta 1884 je, eden izmed vodij raziskav Škocjanskih jam, J. Marinitsch, pričel meriti in
zapisovati temperature v Škocjanskih jamah in njihovi okolici. Meritve za čas 1886-1914
so bile zabeležene v »Hohlenbuch«. Vse leto 1928 so potekale podrobne mikroklimatske
meritve sočasno v podzemlju in na površju. V letih 1960 do 1962 so člani ljubljanske
univerze opravljali meteorološka opazivanja v jami in v udornici Velika dolina. Leta
1992 so v okviru inštituta za raziskovanje krasa SAZU pričeli z rednimi beleženji
temperature z enim termografom. Kasneje so, v sodelovanju z raziskovalnim programom
tržaške univerze, v različne dele postavili 5 avtomatskih termometrov. Analizirali so
rezultate dveletnih opazovanj (maj 1997 – maj 1999) in ugotovili, da je del Škocjanskih
jam, kjer teče Reka, izrazito dinamična jama in da obiskovalci ne morejo zaznavno
vplivati na temkajšnja meteorološka oziroma mikroklimatska dogajanja. (Kranjc, Opara,
2002)
Kljub temu je, z rastočimi političnimi in zasebnimi interesi, sebičnostjo posameznikov in
podjetij, bilo nujno zaščitit Škocjanske jame pred uničenjem. Jame so tako uvrščene na
seznam svetovne dediščine od leta 1986. Leta 1996 so postale regionalni park, ki meri
413 ha in vključuje tri vasi (Škocjan, Betanja, Matavun); od leta 1997 z njimi upravlja
javna agencija Park Škocjanske jame, Slovenija.
Agencija sprejema programe varstva in razvoja parka ter stalno spremlja in analizira
stanje naravne in kulturne dediščine. Poleg tega skrbi za svojo prepoznavnost,
raziskovalno dejavnost, izobraževanje, vzdrževanje infrastrukture. Pomembno je tudi
sodelovanje z domačini, ki žive na območju parka, predvsem s tistimi, ki vidijo v
ustanovitvi parka določene prednosti, ki jih lahko s stalnim angažiranjem s pridom
izkoristijo (Peric, 2002).
Leta 1999 so Škocjanske jame, kot prvo Evropsko podzemno mokrišče uvrščene na
seznam Ramsarskih mokrišč. Škocjanske jame so vanj uvrščene kot prvo podzemno
mokrišče na svetu zaradi pomembnega naravnega habitata, ki vsebuje visoko
specializirane in pogosto endemične vrste kopenskih in vodnih jamskih živali.
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Pomembno je tudi članstvo v organizaciji ISCA (International Show Caves Association),
znotraj katerese navezujejo stiki ter se izmenjijejo izkušnje z ostalimi turističnimi
jamami, v glavnem iz Evrope (Peric, 2002).
Z Zakonom o regijskem parku Škocjanske jame (ZRPSJ Ur. l. RS št.57/96) so natančno
določil pravila vedenja v parku in na vplivnem območju. Za varstveni režim v parku skrbi
nadzorna služba. Uprava parka si kršitev ne želi, saj naj bi predvsem opozarjala in
izobraževala na terenu, pri čemer ji pomagajo prostovoljni nadzorniki, mad katerimi je
veliko domačinov. (Zorman, 2002)
Vodenje Parka Škocjanske jame sledi naslednjim načelom:
• učinkovito vodenje jam in površja nad njimi,
• vodenje vključuje načrtovanje obiskov in infrastrukturnih del,
• zagotoviti primerno prezentacijo jam, ki vključuje kar se da večjo varnost
obiskovalcev, s čim manjšimi posegi v jamsko okolje.
Upravljalci parka nadzorujejo jamsko okolje z nenehnim merjenjem stanja v jamskem
sistemu in seznanjajo obiskovalce z dragoceno biotsko diverziteto jam, kar bi lahko
prispevalo k odgovornemu obnašanju. Pomembno je zagotoviti, da deli jam kjer bivajo
živali ostanejo v temi in da obiskovalci ne zapuščajo urejenih poti. Tako bi se dalo
zaščititi vsaj tista živa bitja, ki živijo v nedostopnih delih jam.
Naraščanje števila obiskovalcev povečujejo problem razraščanja rastlin, predvsem v
bližini luči. Ker alge in mah ni priporočljivo odstranjevati s kemikalijami, je zaželeno, da
se luči od časa do časa premestijo. Če je osvetlitev skrbno postavljena se da omejiti tudi
rast »Lampenflore«. (Zorman, 2002)

FLORA IN FAVNA
Škocjanske jame so še dokaj slabo raziskano zoološko območje. V bližnjih jamah živi
endemični Proteus anguinus ali človeška ribica. V jamah hibernirajo (počivajo in kotijo
mladiče) porodniške kolonije različih netopirjev, kot so dolgokrili netopir, veliki
podkovnjak in dolgonogi netopir (Slapnik, 2002). V jamah so odkrili tudi veliko kolonijo
dolgokrilih netopirjev, ki naj bi pripadala populaciji iz Predjame. Po tem lahko sklepamo,
da so jame povezane med seboj vsaj v smuslu poti in življenskih navad živali, predvsem
netopirjev. (Zorman, 2002)
Jamski pajek (Stalita taenaria) ja bil opisan leta 1847 kot prva jamska vrsta pajka. Tudi
kuna belica (Martes foina) rada zaide v jame (Slapnik, 2002).
V vstopnem delu reke Reke v Škocjanskih jamah najdemo v vodi črvičke maloščetincev,
drobnih rakcev samookov, predvsem pa vodne ličinke številnih žuželk, zlasti enodnevnic
in mušic trzač. Te živali izpodrivajo prave jamske živali (Slapnik, 2002).
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ŠKOCJANSKE JAME
Datum obiska: 17. 05 2007

OBISKOVALCI
Prvi dokumentirani obiski Velike doline so že od leta 1750. Knjiga obiskovalcev
obstajala od leta 1819, vendar je kasneje propadla.
Jamo je mogoče obiskati vsak dan v letu:
o januar, februar, marec, november, december:
vsak dan ob 10.00, 13.00
sobote, nedelje, prazniki ob 15.00
o april, maj, oktober:
vsak dan ob 10.00, 13.00, 15.30
o junij, julij, avgust, seprember:
vsak dan ob 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
S predhodno najavo so za skupine možni tudi pobiski izven urnika.
Obisk traja:
1 uro in 30 min.
Vstopnina je:
11 € za odrasle,
7,5 € za študente in upokojence,
4 € za otroke od 6 do 18 let.
Agencije s skupinami imajo 1 gratis karto na 20 obiskovalcev in 10 % popusta na vse
karte.
V letu 2005 je bilo 91.443 obiskovalcev, nekoliko manj v letu 2006 in sicer 88.000. Za
primerjavo naj povem, da je leta 1999 Škocjanske jame obiskalo v celem letu 44.704
obiskovalcev. (Park Škocjanske jame, 2007b)
Največ obiskov je v poletnih mesecih in sicer v mesecu avgustu, ko je več kot 20.000
obiskovalcev, najmanj jih je v zimskih mesecih, februarja okrog 1000.
Med obiskovalci je domačih gostov 23 %, večino pa predstavljajo tuji turisti, predvsem
italijansko, nemško in angleško govoreči gostje. Jamo obiščejo turisti vseh starosti.
Vodenje poteka v spremstvu vodiča, ki vodi skupine do 70 ljudi. Vodenja so v
slovenskem, angleškem, italijanskem in nemškem jeziku.
Aprila in maja ter septembra jamo obišče tudi veliko skupin iz osnovnih šol, ki takrat
predstavljajo večino obiska.
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Graf 6: Število obiskovalcev v Škocjanskih jamah po letih (Park Škocjanske jame, 2007)
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V jami nimajo nobenih problemov z vandalizmom ali kakšnimi drugimi oblikami
neprimernega vedenja obiskovalcev. V jami ni dovoljeno fotografiranje in snemanje,
obiskovalci prepoved večinoma upoštevajo. Razlog prepovedi je predvsem zato, ker bi se
obisk podaljšal, kar bi pomenilo tudi več dela za vodnike. Povečala bi se tudi nevarnost,
da bi kdo zaostal za skupino v temi, prodaja razglednic in slikovnega gradiva pa je tudi
eden izmed dobičkov uprave.

POSEGI V JAMO ZARADI TURISTIČNE UREDITVE
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Od informacijskeg centra do vhoda v jamo vodi prijetna sprehajalna pot, posuta
s peskom in mestoma ograjena.
Nadelava prvih turističnih poti v Veliki dolini se je pričela leta 1823.
Prve turistične poti v jami so bile narejene v letih 1884-1906.
Umetni vhod in rov v Tiho jamo sta nerejena umetno leta 1933. Da ne bi prepih
vplival na jamsko klimo, so ga z obeh strani zaprli z železnimi vrati. Prvi del
predora je betoniran, drugi del ima naravne kamnite stene. Pot je betonirana.
Skozi Tiho jamo so narejene poti v širini okoli 1,5 m, ponekod betonirane,
ponekod je pesek zbit z ilovico. Pomembno je, da tla niso drseča.
V Tihi jami so na posameznih mestih razširitve, kjer se skupina zbere in
potekajo razlage.
Ograje skozi Tiho jamo so še stare železne, v prihodnje jih bodo menjali z
nerjavečim jeklom.
V Šumeči jami so poti vsekane v steno, deloma betonirane, deloma je pesek zbit
z ilovico.
Ograje v Šumeči jami so deloma zamanjali z nerjavečim jeklom, deloma so še
vedno stare iz plastificirane mreže.
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10. V Šumeči jami je bil leta 1933 zgrajen most, ki so ga pred kratkim obnovili in
preimenovali v Cerkvenikov most.
11. Na nekaterih mestih so vidni vseki, ali umetno narejeni podhodi.
12. V jami je okoli 500 betonskih stopnic. Nekoliko neprijetno je, ker mora
obiskovalec nenehno gledati kod stopa, vendar je takšna oblika poti nujna, saj je
višinska razlika v jami več kot 100 m.
13. Poševno dvigalo iz Velike doline je bilo narejeno leta 1986. Višinska razlika je
približno 90 m.
Slika 48: Umarni rov v Tiho jamo (Foto: D. Arsenović)
Slika 49: Poti so ponekod betonirane, ponekod so le zbita jamska tla. Mestoma so poti
utrjene z zidovi. Ograje so železne in zastarele, postopoma jih menjujejo z novimi. (Tiha
jama) (Foto D. Arsenović)
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Sliki 50, 51: Mestoma so poti vsekane v sigaste tvorbe, ponekod pa so odbili kapnike, da
so omogočili prehod (Foto: D. Arsenović)

Sliki 52, 53: Obnovljen Cerkvenikov most in dvigalo iz Velike doline (Foto: D.
Arsenović)

RAZSVETLJAVA
Električno razsvetljavo so uvedli leta 1959.
Danes je v jami klasična razsvetljava. Ob poteh so nameščene varčne žarnice, vendar se
luči bleščijo in so moteče. Priporočljivo bi bilo, da bi jih z zgornje strani pokrili s senčili,
da bi osvetljevale le pot, kot naprimer v speleobiološki postaji pri Postojnski jami. Detajli
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v jami so osvetljeni z reflektorji, ki so diskretno skriti ter zasenčeni s kamni. Luči vodnik
sproti prižiga in ugaša, tako da gorijo le kratek čas med obiskom. Osvetlitev je razdeljena
na 5-6 sektorjev. V prihodnje imajo namen sedanjo razsvetljavo menjati z hladnimi
žarnicami, kot v Sveti jami. Te bodo oddajale manj toplote v prostor in tudi rast alg naj bi
se zmanjšala. Priporočljivo bi bilo tudi namestiti razsvetljavo na senzorje, kot jo imajo
denimo v Postojnski jami.
Slika 54: Diskretno osvetljena jama s skritimi reflektorji (Foto: D. Arsenović)
Slika 55: Za reflektorjem se razrašča lampenflora (Foto: D. Arsenović)

VZDRŽEVANJE
Jamo se čisti sproti. Smeti ni dosti, zaposleni pravijo, da je ozaveščenost turistov vse
večja, tako da v jamo ne odvržejo smeti. Jamo se pere večkrat na leto, predvsem v sezoni
z vodo. Z vodo pod pritiskom perejo alge, ki se po kapnikih razrastejo zaradi luči.
Problem je odstraniti alge, če jih prekrije siga, tako da morajo čistiti čimbolj pogosto.
Obnova poti poteka večkrat na leto.
Med glavnimi vzdrževalnimi deli je trenutno menjava ograj. Stare plastificirane in
železne ograje menjujejo z ograjami iz nerjavečega jekla.
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Sliki 56, 57: Nove in stare ograje v Šumeči jami, ter luč, slepi obiskovalca (Foto: D.
Arsenović)

V jami že več let potekajo redne meritve temperature, vlage, vetra in količine radona. Z
meritvami spremljajo jamsko klimo, da bi lahko zaznali spremembe in preprečili
morebitne negativne vplive.
Današnji izgled jame daje videz urejenosti, saj posegi so še vedno ohranili naravni videz
jamskega okolja. Neestetske so rumene prastificirane ograje v Šumeči jami, vendar jih
bodo v kratkem menjali. Širina poti je minimalna, tako da tla jame niso bila uničena kot v
primeru Postojnske jame. Razsvetljava je v primeru reflektorjev primerno skrita za skale
in kamenje, luči ob poteh pa bi bilo potrebno menjati, ker so nekoliko moteče. Dovolj bi
bilo, če bi osvetljevale le pot, zgoraj pa bi bili nameščeni senčniki, da ne slepijo
obiskovalcev.

DOGODKI V JAMI
V jami, večkrat na leto, v okviru Parka Škocjanske jame, organizirajo pravljice za otroke.
Na ta način poskušajo najmlajšim predstaviti podzemlje in vzbudit zanimanje. Drugih
dogodkov v jami ni.

PROBLEMI
Edini problem, ki so ga zaposleni navedli je količina radona, ki je največja v prvem
najnižjem delu jame. V jami redno potekajo meritve, ter pazijo, da koncentracija ne
preseže kritične vrednosti, ki bi ogrozila zdravje vodnikov.
Nekoč so imeli probleme tudi z onesnaženo reko Reko. Danes je Reka v II. kakovostnem
razredu in nevarnosti onesnaženja jame ni več.
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8.3 PIVKA JAMA
Datum ogleda: 05.06. 2007

ZGODOVINA
Velik vhod z globokim breznom in šumeča reka na dnu, so že v preteklosti privlačili
radovedneže, vendar so jamo dolgo 1844 m raziskali in v njej naredili turistično pot šele
v 19. stoletju. Prvi raziskovalci so ob podzemni strugi reke Pivke dosegli sifone. Do
odtočnega sifona v Pivki jami je prvi prodrl speleolog A. Schmidl leta 1852. Pivko jamo
so s predorom povezali s Črno jamo med obema vojnama, z drugimi deli Postojnske jame
pa po 2. svetovni vojni. (Mihevc, Frelih, Polak, 1999)

OSNOVNI PODATKI
Lega jame: 3 km iz Postojne, pri vasi Veliki otok
Jamo upravlja: Postojnska jama, turizem d.d.
Odkritje jame: 1852. leta
Za obiskovalce odprta: 1926. leta
Dolžina celotne jame: 794 m
Nadmorska višina vhoda: 540 m.
Globina oz. višinska razlika: 77 m
Jama ima podzemni tok reko Pivko.

OPIS
Pivka jama, del jamskega sistema podzemeljske Pivke, je bila sprva samostojna jama z
novimi odkritji pa so jo povezali v v enotni jamski sistem Postojnske jame.
Vhod v jamo je na dnu 65 m globokega brezna, ki se je odprlo nad jamskimi rovi. Skozi
rove teče podzemna Pivka proti Planinski jami. Danes v Pivki jami raziskujejo odtočne
sifone v smeri proti Planinski jami. (Mihevc, Frelih, Polak, 1999)
Ob vhodu, na visokem stropu opazimo sive stalaktite, obrnjene navzven. Viden je tudi
prelom ob katerem je nastal ogromen podor, ki je odprl okno do površja.

OBISKOVALCI (podatki veljajo za Pivko in Črno jamo)
Jamo je možno obiskati:
od junija do septembra, ob 11.00 in 14.00.
Obisk traja:
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45 min
Obiski zunaj urnika ali zunaj sezone so možni po predhodnem dogovoru.
Število obiskovalcev:
Leto 2004: 2602
Leto 2006: 2404
Slika 58: V dodatni ponudbi vodniki omogočijo obiskovalcem, da se spustijo v strugo
reke Pivke in se s čolnom zapeljejo po njej (Foto: D. Arsenović)

POSEGI ZARADI TURISTIČNE UREDITVE
1. Do struge podzemeljske Pivke in vhoda v Pivko jamo se obiskovalci spustijo po
317 stopnicah.
2. Turistična pot vodi ob reki navzgor, vsekana je v desni breg struge.
3. Tla so utrjena z betonom, ker bi jih sicer narasla Pivka lahko razdrla.
4. Za Podorno dvorano je pot ob desnem bregu podzemeljske Pivke vsekana v obliki
galerij v navpični steni. Pod steno, v strugi reke, so vidni kamniti bloki, kot
posledica miniranja.
5. Del poti je speljan skozi umetne rove, ki so ponekod zaprti, ponekod pa se z
vmesnimi okni odpira pogled na strugo reke.
6. Na več mestih je videti, koliko je bilo izločene sige od takrat, ko so bile izdelane
galerije.
7. Ko zapustimo podzemeljsko strugo reke Pivke, skozi približno 100 m dolg umetni
rov nadaljujemo pot proti Črni jami.
8. Rov med jamama je bil zgrajen med 1. in 2. svetovno vojno. Zapirajo ga železna
vrata, ki preprečujejo velike prepihe zaradi temperaturne razlike med Pivko in
Črno jamo.
9. Jama je osvetljena.
10. Na nekaj mestih se okoli luči pojavlja lampenflora.
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Slika 59: Turistična pot vsekana v jamske stene in umetno narejeni rovi (Foto: D.
Arsenović)
Slika 60: Okna skozi katera lahko obiskovalci opazujejo reko Pivko (Foto: D. Arsenović)

Sliki 61, 62: Vhod v umetni rov med Pivko in Črno jamo, ter Črno in Postojnsko jamo.
Vrata preprečujejo umetno zračno cirkulacijo (Foto: D. Arsenović).

INFRASTRUKTURA
Pri vhodu v jamo je avtokamp, restavracija, bungalovi in Športna igrišča.
Jama ima električno razsvetljavo in je urejena za obisk z vodnikom (Mihevc, Frelih,
Polak, 1999).
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8.4 ČRNA JAMA
Datum ogleda: 05.06.2007

ZGODOVINA
V jamo so obiskovalce vodili že v srednjem veku. Poznali so že velik del jame. Tudi J. V.
Valvasor je bil v njej in se v opisih čudil nad njeno dolžino, saj ni prišel do konca.
Začuden je bil tudi nad velikostjo njenih dvoran, saj je pisal da bi v njih lahko spravil cele
hiše in vasi.
Ko so odkrili nadaljevanje Postojnske jame in so jamo odprli za obiskovalce, je
zanimanje za Črno jamo nekoliko upadlo in je še danes nekako v senci Postojnske jame.
Med obema vojnama so Črno jamo povezali s Postojnsko in Pivko jamo s predorom.
Pozneje so jamarji odkrili tudi naravne povezave. In ravno skozi umetni predor so leta
1944 prišli partizani in v vhodnem delu Postojnske jame zažgali nemško vojaško
skladišče bencina (Mihevc, Frelih, Polak, 1999).

OSNOVNI PODATKI
Lega jame: 3 km iz Postojne, pri vasi Veliki otok
Jamo upravlja: Postojnska jama, turizem d.d.
Odkritje jame: 1852. leta
Za obiskovalce odprta: 1926. leta
Dolžina celotne jame: 3294 m
Nadmorska višina vhoda: 540 m.
Globina oz. višinska razlika: 39 m
Jama ima podzemni tok reko Pivko.

OPIS
Črna jama je nadaljevanje Pivke jame, labirint rovov dolgih 3294 m. Kot Pivka jama je
del Postojnskega jamskega sistema, čeprav so jo sprva obravnavali kot samostojno jamo.
Jama ima zgornje suho in spodnje vodno nadstropje. Iz Velike dvorane je možen dostop v
obe nadstropji.
Nahaja se 3 km severozahodno od Postojne, sredi gozdnate kraške planote. Do jame
pridemo po cesti, ki vodi iz Postojne mimo Velikega otoka.
Vhod v jamo je na dnu velike udorne vrtače. V jami so velike dvorane in vodoravni rovi z
velikimi temnimi kapniki, po katerih se jama tudi imenuje. (Mihevc, Frelih, Polak, 1999)

POSEGI ZARADI TURISTIČNE UREDITVE
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1. Turistična pot po Črni jami je bolj razgibana kot po Pivki jami, zato so med
urejanjem jame zgradili betonske stopnice, ki so še vedno v dobrem stanju.
2. Železne ograje so postavili leta 1925. Na prečki ene izmed železnih ograj je do 5
cm debela siga, ki se je odlagala od leta 1925 dalje. Tako lahko sklepamo, da je
na posameznih mestih, kjer konstantno priteka voda, rast sige izredno hitra.
3. Strokovnjaki še vedno niso enotnega mnenja glede nastanka črnih kapnikov po
katerih je jama dobila ime. Počrneli naj bi od saj bakelj, sveč in snopov slame, po
mnenju drugih naj bi bili posledica požarov na površju, tako da je prenicajoča
voda počrnila kapnike, nekateri pa so še vedno mnenja, da so kapniki črni zaradi
mangana, ki je v sigi. Po večkratnih analizah so ugotovili, da je črna barva
posledica saj nekdanje razsvetljave.
4. Na koncu Črne jame, v Veliki dvorani, je skoraj 500 m dolg umetni rov, ki
povezuje Postojnsko in Črno jamo. Z izkopanim materialom so zasuli do 10 m
visoke stalagmite, tako je nastala široka umetna ploščad, ki je zakrila nekdanje
mogočne kapniške tvorbe.
5. S konca ploščadi v Veliki dvorani, gre pot po stopnicah do izhoda na dnu udorne
doline.
6. Izhod zapira železna ograja z vrati, vdelanimi v mogočno, 20 m visoko navpično
steno, v kateri so vidni prečni in podolžni prelomi.
Slika 63: Betonske stopnice, ograja pritrjena v sigo, ter zasajani kapnik (Foto: D.
Arsenović)
Slika 64: Hitro odlaganje sige je že prekrilo železno ograjo (Foto: D. Arsenović)
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Sliki 65, 66: Žarnica zasenčena s steklom in reflektor v zadnji Veliki dvorani Črne jame
(Foto: D. Arsenović)

FAVNA
V vodah Črne jame je znano bivališče človeške ribice (Proteus anguinus).
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8.5 OTOŠKA JAMA
ZGODOVINA
Jamo dolgo 632 m so odkrili domačini Velikega Otoka leta 1889. Že nekaj časa so izkali
jamo, ki bi bila primerna za turistični obisk, saj jim je zgled primernega zaslužka dajala
Postojnska jama, ki je takrat bila odprta za turiste že 60 let. Opazili so, da pozimi izpod
manjše skalne stene severno od naselja močno piha. Odkopali so nagrmadeni grušč in
odkrili jamo.
V notranjosti jame, jih je pri nadaljevanju poti ustavilo brezno, ki je vodilo do podzemne
struge reke Pivke. To je bila spodbuda Postojnčanom in Otočanom, da ustanovijo prvo
jamarsko organizacijo na Slovenskem. Imenovali so jo Anthron. Po nekaj letih so se
spustili v strugo podzemne Pivke in jo povezali s Postojnsko jamo. (Mihevc, Frelih,
Polak, 1999)

OPIS
Tudi Otoška jama sodi v Postojnski jamski sistem ali jamski sistem podzemeljske Pivke.
Je ena izmed petih jam, ki ga sestavljajo. Sprva je bila to samostojna jama, ki so jo
pozneje z odkritji povezali v jamski sistem Postojnske jame. Jama se nahaja 2 km
severozahodno od Postojne (Mihevc, Frelih, Polak, 1999).

OBISKOVALCI
Jama je urejena za turistični obisk, vendar je trenutno zaprta za obiskovalce. V jami
potekajo meritve na podlagi katerih naj bi določili primernost jame za speleoterapijo.
Jamska klima naj bi pozitivno vplivala na bolnike, ki imajo probleme z dihali.

99

8.5 PLANINSKA JAMA
Datum ogleda: 03.06.2007
Načrt 3: Planinska jama (Gams, 2004)

ZGODOVINA
Planinsko jamo je leta 1849 raziskoval domačin A. Urbas, pozneje pa tudi A. Schmidl, V.
Putick in I. Michler (Mihevc, Frelih, Polak, 1999).

OSNOVNI PODATKI
Lega jame: 500 m iz Planine, 10 km od Postojne
Jamo upravlja: Jamarsko društvo Planina
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Odkritje jame: 1848. leta
Za obiskovalce odprta: konec 19. st, ponovno leta 1958
Dolžina celotne jame: 6250 m
Dolžina turističnega dela jame: 700 m - krajša turistična pot
Nadmorska višina vhoda: 453 m
Globina oz. višinska razlika: 120 do 45 m
Jama ima podzemni toka: Rak in Pivko, ki se v jami zrdružita v Unico.

OPIS
Jama je dolga 6156 m in je glavna pritočna jama Planinskega polja. Približno 500 m v
notranjost jame je sotočje Raka, ki ponikne v Tkalci jami v Rakovem Škocjanu in Pivke,
ki priteče po Pivškem rokavu iz Postojnske jame. Oba toka, združena, izvirata iz
Planinske jame kot reka Unica, ki teče čez Planinsko polje do ponorov na njegovem
severovzhodnem robu. Ko reka priteče iz jame, odteka delno po naravni strugi, delno pa
po velikem koritu, ki jo je nekoč vodilo do žage, danes pa do manjše elektrarne.
Za umetnim jezom, ki se nahaja ob vhodu, se odpira do 40 m visok in širok vodni rov.
Rov se za prvim mostom razširi v Veliko dvorano, nato se dvigne v številnih brzicah do
sotočja Pivke in Raka.
Potapljači še vedno raziskujejo sifon iz katerega priteka voda iz Postojnske jame in iščejo
povezavo z odtočnim sifonom Postojnske jame.
Na koncu Rakovega rokava je zanimiva podzemeljska bifurkacija. Ta del jame leži nad
dovodnimi kanali javorniškega toka, ki izvira v Malnih. Manjša količina vode priteka v
Rakov rokav ter se meša z vodo Raka (Mihevc, Frelih, Polak, 1999).

OBISKOVALCI
Vhodni del jame se nahaja na koncu zatrepne doline, pod 100 m visoko skalno steno in je
urejen za turistični obisk. Obisk je možen z vodnikom in lastno razsvetljavo.
Približno 700 m poti je speljanih po suhih rovih jame, ki se jim podzemna Pivka izogne.
Ob sifonu v Pivškem rokavu se odpira kapniški suhi rov Paradiž, ki sega skoraj pod dno
Planinske koliševke ob cesti Planina – Postojna.
Obisk globljih delov jame je možen le s čolnom ob nizki vodi. Ogled traja 3 – 4 ure.
Reka Pivka je pogosto kalna in teče po širokih podzemnih jezerih in vmesnih ozkih
brzicah.
Ogledi so možni:
od junija do avgusta: vsak dan, ob 17.00 ;
sobota, ob 15.00 in 17.00;
nedelja in prazniki, ob 11.00, 15.00, 17.00.
Trajanje ogleda:
1 ura in 45 min
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Cena ogleda:
6,30 - odrasli
5 - skupina odraslih
3,20 - otroci
2,30 - skupina otrok
3,20 - skupina dijakov
popust - večje skupine
Skupina je najmanj 10 ljudi.
Število obiskovalcev:
leta 2005: 1200
leta 2006: 1550
90 % obiskovalcev predstavljajo šolske skupine, ostalo pa so posamezni obiskovalci.
En vodnik pelje največ 20 oseb v jamo. V povprečju so skupine šolarjev velike do 50
otrok.
Povprečna starost obiskovalcev je med 10 in 17 let.
Posebnih problemov z obiskovalci nimajo.
Stroški vzdrževanja jame so do 2000 € na leto.
Odpadkov se ne nabere veliko, saj je naloga vsakega vodnika, da za skupino pobere
papirčke in druge smeti, ki jih pustijo obiskovalci.
Dolžina celotne poti (obiskovalce vodijo le en del) je približno 2000 m, umetni rovi so
dolgi po 10 m, posamezni vseki pa po 50 m.

POSEGI ZARADI TURISTIČNE UREDITVE
1. Leta 1920 so Italijani naredili večino poti in minirali.
2. Leta 1954 so domačini pot opremili z ograjo.
3. Leta 2003 so jamarji popravili most na sotočju in opremili pot z ograjo do rezervata
kjer so Proteusi - človeška ribica.
4. V jami so dvojna železna vrata
5. Varovalne ograje so v prvem delu iz železa, novejše so iz aluminija.
6. Pasti za jamske živali, ki jih uporabljajo biologi so iz železa in plastike.
7. Pred jamo je lesena hišica, kjer se prodajajo karte in pijača.
Po mnenju oskrbnikov trenutno jamo najbolj ogroža umazana Pivka, ki priteče iz
Postojnske in Pivke jame.
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Sliki 67, 68: Minirane stene v katere so naredili turistično pot in sledi miniranja (Foto: J.
Trgo)

Slika 69: Umetni rov, ki povezuje jamo in železna vrata v rov (Foto: J. Trgo)
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Slika 70: Že dotrajana železna ograja in nova iz aluminija (Foto: J. Trgo)

Slika 71: Merilnik rasti sige (Foto: J. Trgo)
Slika 72: Akvarij v katerem je človeška ribica dostopna obiskovalcem za ogled (Foto: J.
Trgo)

FAVNA
V Planinski jami živi pestra podzemna favna. V podzemni Pivki lahko ob nizkem
vodostaju vidimo na desetine človeških ribic. V jami so pogoste tudi jamske mokrice,
jamski trdoživi in različni jamski polžki. Unica naplavlja njihove hišice na peščenih
sipinah, ki so zaradi tega ponekod bele barve (Mihevc, Frelih, Polak, 1999).
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VANDALIZEM
Oskrbniki imajo probleme z vandalizmom, saj v jamo stalno vdirajo, lomijo kapnike,
vdirajo v kiosk
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8.6 JAMA POD PREDJAMSKIM GRADOM
Datum ogleda: 16.06.2007
Načrt 4: Jama pod Predjamskim gradom (Gams, 2004)

ZGODOVINA
Del jame je raziskal in opisal J. V. Valvasor, pozneje tudi J. N. Nagel o čemer priča
njegov podpis iz leta 1748. Takrat so poznali Staro jamo do Vetrovne luknje, ožine z
močnim prepihom. Ožino so prekopali in odkrili Črno dvorano in nadaljevanje jame.
V Imenskem rovu so ohranjeni podpisi iz 16. stol., tudi podpis družine Kobencl, ki je
zgradila Predjamski grad (Mihevc, Frelih, Polak, 1999).
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ARHEOLOGIJA
V vhodnih delih, kjer danes stoji grad, so našli kamnita orodja iz mlajše kamene dobe. V
rovu Konjski hlev so ostanki iz rimskega obdobja. Rov so v srednjev veku in tudi še
poznejeuporabljali kot hlev za konje. Grad po katerem je jama znana, je iz sredenjega
veka. Sezidan je bil v zgornjem delu jame, pozneje so ga večkrat dozidali (Mihevc,
Frelih, Polak, 1999).

OSNOVNI PODATKI
Lega jame: 6 km iz Postojne
Jamo upravlja: Postojnska jama, turizem, d.d.
Odkritje jame: prvč jo je opisal J. V. Valvasor v 18. stol.
Dolžina celotne jame: 13092 km
Dolžina turističnega dela jame: 700 m
Nadmorska višina vhoda: 490 m
Globina oz. višinska razlika: 143 m med najnižjim in najvišjim rovom, 50 m višinska
razlika turističnega dela.
Jama ima podzemni potok Lokev.

OPIS
Jama pod Pedjamskim gradom je druga najdaljša jama v Sloveniji, z dolžino 14 km. Nad
glavnim vhodom se dviga 123 m visoka stena. Pod steno ponika potok Lokva, ki priteka s
flišnega dna Pivške kotline, ob ponoru je tudi najnižja točka Pivške kotline (426 m). S
sledenji so dokazali vodne povezave Lokve z izviri Vipave.
Jamo je oblikovala ponikalnica, ki priteče iz fliša in ponikne v jami. S časom je
oblikovala več nedstropij rovov, višinska razlika med najnižjim in najvišjim je 143 m.
Višji del jame je Fiženca, skozi katero se zaključi ogled jame. Pod njimi leže rov Konjski
hlev, ki se nadaljuje v Imenski rov, Glavni rov in Veliko dvorano (iz nje navzgor v
Fiženco). Ti rovi so široki, ponekod okrašeni s kapniki. Jama se nadaljuje v Črno
dvorano, kjer se razdeli na dva kraka. Po Vzhodnem, pomembnejšem rovu teče
podzemeljska Belščica in ponika v Jami v grapi, ki so jo potapljači s potapljanjem v
sifonu povezali s Predjamo v enoten splet.
Po spodnjih rovih (Zmajeva luknja in Blatni rov) še vedno teče ponikalnica Lokev. Ti
rovi so nizki, blatni in pogosto poplavljeni. V njih potekajo novejša potapljaška
raziskovanja, saj vodijo proti 13 km oddaljenim izvirom Vipave.
Najvišji, Erazmov rov, se dvigne izza gradu na planotasto površje nad jamo. (Mihevc,
Frelih, Polak, 1999)
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OBISKOVALCI
Za turistični obisk je urejeno srednje jamsko nadstropje. Vstop je pod gradom skozi
Konjski rov, skozi Fiženco, tik nad vhodom v grad pa je izhod na površje.
Skupine obiskovalcev, ki so primerno opremljene, si lahko ogledajo notranjost jame.
Vsako leto, v mesecu avgustu, pred gradom prirejajo viteške igre in tržnico. Prireditev je
dobra promocija gradu in jame. (Mihevc, Frelih, Polak, 1999)
Obisk je možen:
od julija do avgusta: vsak dan, vsaki dve uri od 11.00 – 17.00 (4x na dan)
Trajanje obiska:
40 minut.
Cena obiska:
Odrasli: 7
Študentje: 5,6 (skupine: 4,2)
Otroci: 4,2

Obiskovalci si jamo razsvetljujejo z baterijskimi svetilkami.
Jama je zaradi velikega števila stopnic nekoliko zahtevna za starejše ljudi.
V letu 2006 je jamo obiskalo 8810 obiskovalcev, leta 2002 pa 13.728. Obisk v jami z leti
upada, kar je najverjetneje povezano s promocijo jame.
V spremstvu izkušenega jamskega vodnika lahko iz Velike dvorane obiskovalci
nadaljujejo pot po Stari jami do Vetrovne luknje, kjer je prekopan prehod v 120 m dolgo,
35 m široko in 40 m visoko Črno dvorano, ali pa še naprej do sifona Belščice v
Vzhodnem rovu.

POSEGI ZARADI TURISTIČNE UREDITVE
1. Leta 1920 so vhodni del jame razsvetlili, danes razsvetljava ne deluje več, še
vedno pa je na stenah vidna električna napeljava, ki jo je po mojem mnenju
nepotrebno odstraniti, saj je postala že zgodovinski predmet.
2. Železne stopnice v jami so prenavljali konec 90ih let, lesene pa leta 2005, ko so
jih zamenjali z betonskimi. Na betonsko stopnico so položili lesene deske, da
stopnice še vedno izgledajo lesene.
3. V jami je trenutno okoli 200 stopnic.
4. V vhodnem delu jame je turistična pot označena z večjimi kamni in posuta s
peskom
5. V Imenskem rovu so podpisi iz 16. stol., pa tudi novejši iz 18. in 19. stol. Danes
obiskovalce opozarjajo, da je podpisovanje prepovedano, čeprav se še vedno
zgodi.
6. V Veliko dvorano polno podornega skalovja stopimo skozi ozek prekopan
prehod.
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7. Iz Velike dvorane se pot nadaljuje v dve nižji in eno višjo etažo, ki je urejena za
turiste: po stezi navzgor pridemo do železnih stopnic in se po njih strmo
povzpnemo do Netopirjevega rova, ter dalje po zgornjih rovih Fižence do izhoda
25 m nad gradom.
8. V spodnjih etažah je prekopan prehod skozi Vetrovno luknjo, ožino z močnim
prepihom, v Črno dvorano.
9. Čiščenje v jami poteka sproti.
Slika 73: Ostanek nekdanje razsvetljave (Foto: J. Trgo)
Slika 74: Nove betonske stopnice, pokrite z lesenimi deskami (Foto: J. Trgo)

Slika 75: Nove betonske stopnice in železne, ki vodijo v višje rove (Foto: J. Trgo)
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Slika 76: V vhodnem delu je pot označena s kamni (Foto: J. Trgo)
Slika 77: V Veliko dvorano stopimo skozi ozek, umetno prekopan rov (Foto: J. Trgo)
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8.7 DIVAŠKA JAMA
Datum obiska: 17.06.2007
Načrt 5: Divaška jama in Trhlovica (Gams, 2004)

OBMOČJE ZGORNJEGA KRASA
Celotni Matični Kras, apnenčasto podolje med Tržaškim zalivom in Vipavsko dolino, je
razgibana reliefna enota. Eocenski fliš, morski sediment, ki je na debelo prekrival to
področje, se je dvignil nad morsko gladino in nato vzdrževal površinsko rečno mrežo. Ob
dvigovanju, gubanju in nato prelamljanju plasti je bila antiklinalna guba Krasa razgaljena
in erodirana do starejših apnencev, večinoma kredne starosti, kjer so se začeli kraški
procesi. Za Zgornji Kras je značilno stikanje med apnenci in fliši, tako da so apnenci
spodaj, fliš pa je naložen na njih. Vzhodno od Zgornjega Krasa so flišni Brkini, kjer je
rečna mreža površinska, celotna rečna mreža pa se steka večinoma na zahod, kjer se
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ponori Reke končajo v Škocjanskem jamskem spletu, in na jug z mnogimi krajšimi
vodotoki, kjer se končajo v ponorih v slepih dolinah Matarskega podolja.
Ponori primorske Reke so v geološki zgodovini ustvarili velikanski sistem podzemeljskih
rovov in dvoran, v različnih višinah in v različnih smereh proti zahodu, severozahodu in
jugozahodu. Erozijsko širjenje in poglabljanje ter znižanje korozijskega površja je
ustvarjalo notranje podore, ožine in udorne vrtače s površja, zato je Reka stalno
spreminjala svoj tok v globini, čeprav je vsaj v prvih desetih kilometrih sklenjen. Ob
poplavah voda Reke zapolni višje rove. Škocjanske jame in Kačna jama sta del tega
sistema, del starega višjega in zdaj mrtvega sistema pa je tudi Divaška jama.
Območje vhoda Divaške jame je značilen kraški ravnik s skledastimi vrtačami, večjega
ali manjšega premera in različnih globin. Od vhoda Divaške jame je 500 m daleč v smeri
severozahod manjša jama Triglovca (Trhlovca), 50 m dolg spodmol, ki kaže na še višji
jamski sistem, saj je vhod v to jamo nedaleč od konca Divaške jame (Nebesa), 50 m više.
Trhlovca je pomembna tudi zaradi paleontoloških izkopavanj, kjer so našli artefakte iz
mlajše kamene dobe. (Divaška jama, 2007)

ZGODOVINA
Jama je eden najstarejših ohranjenih rovov reke Reke, ki danes nedaleč stran ponika v
znamenite Škocjanske jame. Z množico udornih dolin in brezen v okolici Divače je del
nekdaj aktivnega jamskega sistema, ki ga je na tem območju oblikovala Reka. Skozi
dolgo geološko zgodovino se je skoraj v celotnem rovu odložilo veliko sige, ki z
zanimivimi tvorbami krasi njeno notranjost.
Že v preteklosti so jamo obiskovale znane osebnosti. Med njimi velja izpostaviti
prestolonaslednika princa Rudolfa, po katerem se je nekaj časa tudi imenovala, in
slovitega psihoanalitika Sigmunda Freuda.
Jamo je odkril, 11.05.1884, veliki raziskovalec kraškega podzemlja, Gregor Žiberna,
imenovan Tentava.
Že tri leta za tem, 09.04.1887, so jo 1. uredili za turistični obisk.
Leta 1905 jamo 2. odprejo. Dodelali so poti, razsvetljava je bila takrat acitilenska.
Leta 1922 prevzamejo upravljanje jame Italijani.
Leta 1943 so Nemci zaminirali vhod.
23.5.1987 je bila 3. otvoritev jame, ko so uredili dostop v jamo
Od leta 1997 dalje – redni turistični obiski jame.

GEOLOGIJA
Širše območje Divaške jame tvorijo mikritni in sparitni kredni apnenci turonijske starosti,
ki sestavljajo veliko geološko gubo tako imenovanega tržaško-komenskega antiklinorija.
Podzemlje Divaške jame je v skladovitih apnencih. Gre za enotni rov, čeprav skorajda
popolnoma preoblikovan. Zelo verjetno je sedanji rov le vrh velikega podzemeljskega
kanjona. Lepo so razvidne velike zapolnitve prostorov z ilovico, podori in s sigami
skorajda do vrha, nato pa je z močnim izpiranjem z meteorškimi vodami prišlo do
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ponovne izvotljenosti podzemeljskega rova med vhodom 426 m do 350 m nadmorske
višine z dolžino kakšnih 700 m. V zadnji fazi se je jama ponovno močno zasigala z
mnogimi sigastimi oblikami (stalagmiti, stalaktiti, stebri, zavese, baldahini itd.), tako da
težko najdemo živo skalo. (Divaška jama, 2007)

OSNOVNI PODATKI
Lega jame: 1,5 km od Divače, na cesti Divača - Lokev
Jamo upravlja: Jamarsko društvo Gregor Žiberna Sešana
Odkritje jame: 1884
Za obiskovalce odprta: 1887
Dolžina celotne jame: 670 m
Dolžina turističnega dela jame: 670 m
Tamperatura jame: 11 ºC
Nadmorska višina vhoda: 426 m
Globina oz. višinska razlika: 89 m
Jama nima podzemni tok.

POT SKOZI JAMO
Divaška jama se nahaja ob cesti Divača – Lokev približno 1,5 km od Divače. Ima dva
vzporedna navpična vhoda na nadmorski višini 427 m. Zdajšnji glavni je vhod skozi 10
m široko in 15 m globoko udorno vrtačo, kjer je speljana pot, ter se na dnu zoži (tu je bil
skopan umetni prehod že leta 1886) in pride po podornem nasipu v Vhodno dvorano. Ob
robu podorne vrtače pa se v Vhodno dvorano navpično spusti v 25 m globoko brezno,
prva leta edini prehod v jamo, ki so ga premoščali z vrvnimi in nato z lesenimi lestvami.
V vhodnem prostoru imenovanem Plesna dvorana (Vhodna dvorana), kamor še sega
dnevna svetloba, so tla umetno poravnana. Od tu vodi 17 m širok in 15 m visok
podzemeljski rov in jamska pot med podrtimi stalagmiti, kopami sige in debelimi
stalagmiti, od katerih so številni prelomljeni in nagnjeni (»Piramidišče«). Dno vhodnega
rova se spušča in najnižji del prostora, kjer se pozimi zadržuje hladen zrak, poleti pa se
zrak dnevno ohlaja zaradi nočnih temperatur. Zaradi tega je siga v rovu posebne sive
barve in oblike. Po 80 m se vhodni rov konča, dvigne in zoži do stranske niše
Samotarjeve molilnice.
Jamska pot pelje čez Prehod Šipka (Obhod) v Šipka sotesko, 20 m dolg odsek jame,
posut z množico velikih stalagmitov, kjer se mešata vhodni in jamski zrak. Šipka
(robidovje) je staro ime za ta del jame zaradi koralastih izrastkov po stenah in kapnikih.
V tem delu se končajo klimatski vplivi s površja. Tla rova, polnega kop, sigovih cipres in
sveč, se zniža, rov pa se poveča in razširi v 40 m dolgo Dvorano kralja Matjaža
(Rešaverjevo dvorano), z markantnimi kapniškimi oblikami in podrtim mogočim
stalagmitom Kralj Matjaž, po Gospodariču imenovan Harambaša, nad njim pa stoji
stalagmit Kralj Samo (nekaj čas znan tudi kot Tegethoffov spomenik). Na steni je lep bel
sigast Slap Savice. Glavni rov se nato zožuje čez Sotesko slapov (Hodnik), z značilnimi
slapovi sige na stranskih stenah. Nato se razširi in dvigne v 70 m dolgo Kalvarijo (po
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Gospodariču Pretnerjevo dvorano), kjer je značilno kapniško pobočje z gozdom
stalagmitov in stebrov. Turistična jamska pot se nadaljuje na razgledni rob Belvedere,
kjer se odpre pogled na Veliko dvorano. Rov je 100 m dolg, do 40 m širok in do 20 m
visok. Zdaj se imenuje Žibernova dvorana. Jamska pot se strmo serpentinasto spusti na
dno dvorane, ki je tudi najnižja točka jame, 72 m niže in 500 m daleč od vhoda, nato se
pot spet dvigne na Turški britof. Jama se konča z dvignjenim kapniškim rovom »Nebesi«
ali »Paradižem« in Nebeškimi orglami.
V dvorani kralja Matjaža, kjer je severni odcep v Malo jamo, ki jo je imenoval Tentava
Muzej umetnost, je jamska pot prehodna samo z mostom čez prepad Pekel (po
Gospodariču Hram), ki je do 10 m globok s 30 m dolgim rovom na dnu. Mala jama je
dolga do 60 m, posejana z mnogimi lepimi kapniškimi oblikami. Kapniški rov se konča z
udorom v sigini plošči, poimenovan Katakombe. (Rešaver, 2007)

OBISKOVALCI
Do Divače se lahko obiskovalci pripeljejo tudi z vlakom. S tamkajšnje želežniške postaje
se pride do jame po učni poti Risnik skozi kraški gozd in mimo velikih udornih dolin. Ta
možnost je primerna za poldnevni izlet.

Obisk je možen:
od maja do septembra, ob nedeljeh, ob 15. uri.
Jamo je mogoče obiskati tudi izven urnika in izven sezone po predhodni najavi.
Trajanje obiska:
1 uro 30 min
Cena obiska:
4 € za študente in otroke
6 € za odrasle
Obiskovalci se po isti poti vračajo iz jame in prehodijo nekaj več kot 1500 m poti (v obe
smeri), spustijo pa se do globine 76 m.
Jamo si obiskovalci ogledajo s pomočjo baterijskih svetilk, ob spremstvu vodnika.
V jamo peljejo enega do 50 obiskovalcev.
Vpliv obiskov na klimo je minimalen, saj obisk ni številčen.
V letu 2005 so tretje leto zapored uvajali nov urnik vodenja po jami.
Od meseca maja do meseca oktobra je bila jama odprta za obiske vsako nedeljo ob 15 h.
Izven sezone, preko zime, pa so bili obiski organizirani individualno po predhodnem
dogovoru.
V društvu so mnenja, da se je nov urnik dobro unesel in se med ljudmi počasi uveljavlja.
V letu 2005 bilo v Divaški jami v 40 obiskih vodenih 453 obiskovalcev. Od tega je bilo
domačih odraslih obiskovalcev 379 in 43 dijakov oz. študentov. Domači obiskovalci
predstavljajo 93 % delež. Tujcev je bilo 30, med njimi 21 odraslih in 9 dijakov oz.
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študentov. Tujci predstavljajo 7 % delež. Prevladovali so Italijani (17), Madžari (5),
Angleži (3), Nemci (2), Švicarji (2), Američani in Francozi (1). Največ obiskov so
beležili v jesenskem času. Novembra je bilo v jami 171 obiskovalcev, kar znaša 38 %
letnega obiska. S 15 % letnega obiska oz. 67 obiskovalci sledi mesec marec. Dežurstvo v
poletnih mesecih, ko ponavadi vlada mrtvilo, je prineslo 180 obiskovalcev. To so bili
večinoma posamezni gostje. V jesenskih in pomladnih mesecih so prevladale izključno
večje organizirane skupine, med katerimi so izstopali predvsem planinci. Glede na
prejšnja leta beležijo precejšen upad šolskih skupin.
Vodenje po jami izvajajo vodniki domačini, vsi so izkušeni jamarji in člani Jamarskega
društva »Gregor Žiberna« Divača.
Obiskovalce je v letu 2005 vodilo 7 vodnikov: Matej Kravanja, Miha Bernetič, Kristjan
Rešaver, Iztok Cenčič, Borut Lozej, Teo Zalar in Rok Kuštrin. Najbolj dejaven je bil
Matej Kravanja, ki je sodeloval v 40 % obiskih in vodil 53 % obiskovalcev.
V letu 2005 so bili obiskovalci zadovoljni z vodenjem, več pripomb je bilo nad spolzkimi
in blatnimi poti ter dotrajanimi ograjami. Zgodilo se je nekaj nedolžnih zdrsov, udarcev z
glavo v strop in zlom zoba. Beležijo tudi dva primera, ko so morali obiskovalca zaradi
tesnobe pospremiti iz jame. Spomladi si je ob zdrsu 60 letna obiskovalka zlomila
zapestje, kar je do danes najhujša nesreča v jami.
V letu 2006 so četrto leto zapored izvajali urnik vodenja po jami. Od meseca maja do
meseca oktobra je bila jama odprta za obiske vsako nedeljo ob 15 h. Izven sezone, preko
zime, pa so bili obiski organizirani individualno po predhodni najavi. V letu 2006 je bilo
najmanj obiskovalcev od uvedbe novega urnika. V letu 2006 bilo v Divaški jami v 19
obiskih vodenih 171 obiskovalcev. Od tega je bilo domačih odraslih obiskovalcev 132 in
25 dijakov oz. študentov. Domači obiskovalci predstavljajo 92 % delež. Tujcev je bilo
14. Vsi so bili odrasli. Tujci predstavljajo 8 % delež. Prevladovali so Italijani (10), Hrvati
(2) in Nizozemci (2). Dežurstvo v poletnih mesecih, ko ponavadi vlada mrtvilo, je
prineslo 112 obiskovalcev (lani 180), kar je pomenilo kar 65 % vseh obiskovalcev v letu
2006. To so bili večinoma posamezni gostje. Po obisku izstopata mesec marec in julij.
Glede na prejšnja leta beležijo precejšen upad šolskih in organiziranih skupin, veliko več
je posameznih nenapovedanih gostov. Vodenje po jami izvajajo vodniki domačini, vsi so
tudi izkušeni jamarji in člani Jamarskega društva »Gregor Žiberna« Divača. Glede na
prejšnja leta, niso beležili zdrsa ali druge nesreče v jami. Obiskovalce je v letu 2006
vodilo 7 vodnikov: Iztok Šturm, Borut Lozej, Miha Bernetič, Teo Zalar, Kristjan
Rešaver, Matej Kravanja in Iztok Cenčič. Najbolj dejaven je bil Iztok Šturm, ki je
sodeloval v 42 % obiskih in vodil 34 % obiskovalcev. (Rešaver, 2007)

POSEGI ZARADI TURISTIČNE UREDITVE
1.
2.

Leta 1886 skopan umetni rov iz dna udorne vrtače do prve (Vhodne)
dvorane.
Vrata so samo ena, vhodna.

115

3.
4.
5.
6.

Leta 1886 uredijo poti skozi jamo in istega leta postavijo varovalne ograje, ki
jih je danes v dolžini 150 m.
Materiali so kovano železo iz leta 1887 in les, ki ga menjujejo; varovala so že
zelo dotrajana in ne dajejo občutka varnosti.
Tla Vhodne (Plesne) dvorane so umetno poravnana.
Po II. svetovni vojni so po tleh jame posuli pepel, ki je nastal pri izgorevanju
premoga v lokomotivah. Pepel je navidez podoben drobnemu črnemu pesku,
tako da so takratni oskrbniki mislili, da bodo z njim utrdili jamske poti. Ob
stiku z vodo je iz pepela nastalo črno blato, ki je z leti počrnelo velik del
jame. Kapniki v razdalji 1-2 m od poti so popolnoma črni, poleg tega pa se
pepel, ko je suh, dviguje v obliki prahu in se useda tudi na bolj oddaljene
sigaste tvorbe in jamske stene. Črno blato je tudi izredno neprijetno za
obiskovalce, ki se dobesedno do kolen zamažejo z njim. Zdajšnji oskrbniki
jame so pred leti izpeljali čistilno akcijo in po celi jamski poti očistili od 20
do 30 cm debel sloj črnega blata oz. pepela, kljub temu pa ga je še veliko
ostalo. Da bi vse očistili in jamo vrnili v prvobitno stanje bi bilo potrebno
veliko volje in truda. Danes razmišljajo o betoniranju poti, ker naj bi to bila
najbolj enostavna rečitev, da bi prekrili pred pedesetimi leti storjeno napako.

Slika 78: Vhod na dnu udorne vrtače v katero se spustimo po železnih in betonskih
stopnicah (Foto: J. Trgo)
Slika 79: Umetni rov iz dna vrtače do Vhodne dvorane (Foto: J. Trgo)
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Sliki 80, 91: Varovalne ograje so mestoma v izredno slabem stanju in neprimerno
pritrjene na kapnike (Foto: J. Trgo)

Slika 92: Počrnele poti, stopnice in kapniki (Foto: J. Trgo)
Slika 93: Na nekaterih mestih so preproge, da obiskovalci ne bi hodili po blatu (Foto: J.
Trgo)

VZDRŽEVANJE
Letni stroški so za menjavo akumulatorjev za lučke, žarnic, torbic, cca. 250 €.
Čiščenje poteka 1 x letno pozimi.

117

Sliki 94, 95: Ob menjavanju ograj so les pustili ob poteh, ki tam razpada, širi neprijeten
vonj in daje videz neurejenosti (Foto: J. Trgo)

Jamo čistijo z lopatami, krampi, metlami.
Odpadkov je v jami zelo malo. Mogoče vrečka raznih ovitkov čokolad, bonbonov…
Čez zimo 2005 so odnesli (izvozili) cca. 200 samokolnic iz jame na deponijo.
Na jamskih stenah so glive aktinomicete – srebrni poprh, ki so naravnega izvora.
Gibanje zraka je naravno 2x letno prihaja do močnejših prepihov (najbolj jeseni – hladen
zrak vdira v jamo).
Jama trenutno, po mnenju društva, ni ogrožena.

DOGODKI V JAMI
Dogodki v jami so miklavževanje. Vsi dogodki so v vhodni dvorani, tako da je
minimalen vpliv na jamsko klimo

VANDALIZEM
Problemov z vandalizmom nimajo, razen, da jim 1x na leto razbijejo obešanko na vhodu
v jamo.
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8.8 VILENICA
Datum obiska: 10.06.2007
Načrt 6: Jama Vilenica (Gams, 2004)

ZGODOVINA
Jama Vilenica pri Lokvi je verjetno najstarejša turistična jama v Evropi. Že davnega leta
1633 jo je dal takratni lastnik grof Petazzi v upravo Lokavski župniji. Sloves, ki ga danes
uživa Postojnska jama, je do polovice 19. stoletja imala Vilenica. Znana je bila kot
najlepša, največja in tudi najbolj obiskana jama matičnega Krasa. Nekoč so verjeli, da v
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njej prebivajo dobre vile. Tako je jama tudi dobila svoje ime. Dolgo zapuščena je
ponovno zaživela leta 1963, ko je skrb zanjo prevzelo Jamarsko društvo Sežana. Člani
društva so postopoma obnovili poti in napeljali električno razsvetljavo.
Po odprtju Postojnske jame, je v Vilenici obisk močno upadel. O njeni nekdanji slavi
pričajo podpisi nad dva tisoč obiskovalcev iz vsega sveta. Hrani jih vpisna knjiga, ki se
zdaj nahaja v Postojnskem Inštitutu za raziskovanje krasa. Mnogi od obiskovalcev so bili
mornarji, ki so se na poti po svetovnih morjih ustavili v Trstu in od tu s kočijami ali peš
šli po Krasu, mimo Lipice do bližnje Vilenice. (Gams, 1965)

OSNOVNI PODATKI
Lega jame: 2 km iz Lipice, 6 km iz Sežane.
Jamo upravlja: Jamarsko društvo Sežana.
Odkritje jame: v prvi polovici 17 stoletja.
Za obiskovalce odprta: takoj po odkritju, ponovno pa leta 1963.
Dolžina celotne jame: 1300 m.
Dolžina turističnega dela jame: 450 m.
Tamperatura jame: v vhodnem delu 8 ºC, v notranjosti 10 ºC.
Nadmorska višina vhoda: 418 m.
Globina oz. višinska razlika: 187 m, turističnega dela 72 m.

OPIS
Po stopnicah se spustimo v dno udornice, kjer je vhod v jamo na 417 m nadmorske
višine.
Prva dvorana se imanuje Plesna dvorana iz nje se naprej postopoma spuščamo v ostale
dele jame. Naslednja dvorana je Drevored kapnikov iz kapniški stebrov in zaves, zatem je
Rdeča dvorana in zadnja za turiste dostopna je Vilinska dvorana. Zadnjo dvorano so
odkrili leta 1930 (Gams, 1965), da je mlajša pa vidimo že po barvi kapnikov. V starejši
so se pri večstoletnem obiskovanju jame usedale saje in drugo, kar je povzročala
razsvetljava z dimnimi sredstvi (bakljami, oljenkami, svečami in slamnatimi snopi).
Sigaste tvorbe so počrnele. V Vilinski dvorani so kapniki rjavkaste do rdečkaste barve.
Jama se nadaljuje v spodnji del, ki je dostopen le jamarjem s primerno opremo.
Sestavljata ga dva rova; Stari rov in po odkriteljih, bratih Fabris, imenovan Fabrisov rov
(Vilenica, 1994).
Kjer siga ni počrnela, je večinoma rdečkaste barve, ki je posledica rdeče kraške prsti.
Ponekod je prsti na površju manj, tako da nastajajo bele sigaste tvorbe.
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OBISKOVALCI
Za obiskovalce je Vilenica opremljena in osvetljena v dolžini 450 m; cela pa je dolga več
kot 1300 m.
Obiskovalci se vračajo po isti poti.
Skupine so večinoma manjše, največ pa lahko v jamo peljejo 60 ljudi.
Jama je odprta vse leto ob nedeljah:
od maja do septembra ob: 10.00, 15.00, 17.00,
od oktobra do aprila ob 15.00.
Obisk traja:
eno uro in ga vodijo vodniki.
Vstopnina je:
6 € za odrasle,
3 € za otroke.
Leta 2006 je jamo obiskalo nekaj več kot 9000 obiskovalcev, vendar obisk z leti pada.
Pred približno petimi leti je bilo v jami rekordnih 11.000 obiskovalcev. Ob nedeljah jamo
največkrat obiščejo posamezniki ali družine, med tednom pa tudi najavljene skupine
obiskovalcev ali šolske skupine.Večinoma jamo obiščejo domači obiskovalci.
V zadnjem času problemov z obiskovalci ni in že več let niso opazili posledic vandalizma
v jami.

POSEGI V JAMO ZARADI TURISTIČNE UREDITVE
Jama je najstarejša turistična jama pri nas in verjetno tudi v Evropi, tako da se je njeno
urejanje pričelo že v prvi polovici 17. stoletja. Dolgoletna turistična uporaba je pustila
v jami vidne posledice:
1. Do železnih vrat, s katerimi je zavarovan vhod, se spustimo po kamnitih stopnicah
vsekanih v skalo.
2. Za železnimi vrati je vhod v jamo, ki je nastal s podorom stropa.
3. Kapniki, stropovi in stene jame so počrneli od večstoletne uporabe bakelj. Plast
zasajane sige je debela okoli 1 mm in jo je takorekoč nemogoče odstraniti s
kapnikov. Vhodni del jame, v katerem ni več procesa nastajanja sige, bo tako za
vedno ostal črn, v notranjih delih jame, pa bo s časom siga pokrila počrnele dele,
ki bodo v plastnicah ostali kot zgodovinski dokument človekovega posega v
jamski prostor.
4. V prvo – Plesno dvorano se spustimo po kamnitem stopnišču, ki je narejeno na
podornem gruščnatem nasipu, nastalem ob udoru stropa jame. Stopnišče je na
novo urejeno in zavarovano z železno ograjo.
5. Tla Plesne dvorane so nasuta od 1 m do 2 m z jamskim materialom in materialom
prinešenim v jamo. V dvorani so domačini iz Lokev, pod Italijo, med obema
svetovnima vojnama, prirejali plese in literarne večere. Slovenščina je bila takrat
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prepovedana, tako da so se Slovenci skrivaj družili v jami. V času povečanega
pritiska fašistične okupacije so plesi zamrli (Gams, 1965).
6. Vse poti v jami so bile narejene od 17. do 20. stoletja. Danes jih le vzdržujejo in
poskušajo čim manj oziroma nič posegati v jamsko okolje.
7. V jami je 525 stopnic, ki so večinoma narejene iz kamna, prinešenega v jamo, pa
tudi iz jamskega materiala, ki je nastal pri urejanju jame. Ponekod so v stopnicah
vidni celi kapniki.
8. Rdeča dvorana je dolgo veljala za zadnjo dvorano. V njej so se obiskovalci
ustavljali in v strop metali kamenje, ter tako lomili kapnike. Na stropu dvorane
danes težko najdemo cel stalaktit.
9. Podhod iz Rdeče v Vilinsko dvorano je bil narejen umetno leta 1820.
10. V jami je naravno gibanje zraka in je vpliv obiskovalcev na jamsko klimo le
začasen.
Slika 96: V jamo se spustimo po kamnitih stopnicah, vrezanih v skalo (Foto: D.
Arsenović)
Slika 97: Plesna dvorana; stopnice, ki vodijo na nekoliko zvišan del Plesne dvorane, ki je
služil kot oder (Foto: D. Arsenović)
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Sliki 98, 99: Počrnelost kapnikov in eni izmed številnih odbitih kapnikov (Foto: D.
Arsenović)

Slika 100: Rdeča dvorana v kateri so se obiskovalci zadrževali in lomili kapnike (Foto:
D. Arsenović)
Slika 101: Umetno narejen prehod med Rdečo in Vilinsko dvorano (Foto: D. Arsenović)

RAZSVETLJAVA
V jami je električna razsvetljava s halogenimi žarnicami. Razsvetljava je razdeljena na 6
sektorjev. Luči prižiga in ugaša vodnik, tako da so posamezni deli osvetljeni zelo kratek
čas (okoli 15 min). Zaradi tako urejene razsvetljave, upravaljalci nimajo problemov z
lampenfloro.
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VZDRŽEVANJE
V jami vsako leto potekajo prostovoljna vzdrževalna dela. Upravljalci poskušajo čimbolj
ohraniti takšno stanje kot je, tako da se v jami le vzdržujejo obtoječe poti, ograje in
stopnice.
Čiščenje v jami poteka sproti. Vzdrževalci nimajo problemov z večjo količino smeti.
Obiskovalci včasih odvržejo papirčke ali žvečilne gumije, ki jih vodnik pobere ob
povratku, medtem ko hodi za skupino.
Slika 102: Lepo urejena okolica vhoda v jamo (Foto: D. Arsenović)

VANDALIZEM
Do leta 1828 je jama bila znana le do Rdeče dvorane. Od tu so se obiskovalci vrnili proti
izhodu. Da so se še nekaj časa pred povratkom zadržali v dvorani, nam priča izredno
veliko število polomljenih stalaktitov, ki so nekoč krasili strop dvorane. V jami so v
Rdeči dvorani posledice vandalizma najbolj vidne. Veliko število polomljenih kapnikov
vidimo tudi drugje po jami. Večinoma so to zavese in stalaktiti, v katere so najverjetneje
metali kamenje, saj jih je veliko bilo izven dosega rok. Vse to je posledica tega, da je bila
jama že zelo zgodaj odprta za obiskovalce, poleg tega pa je minilo veliko časa preden so
jo zaprli in onemogočili nenadzorovan vstop.
Danes se obiskovalci bolj zavedajo vrednosti jamskega inventarja, jama je zavarovana z
železnimi vrati, pa tudi vodniki nenehno opozarjajo na pravila vedenja v jami. Ravno
med mojim obiskom jame, si je eden izmed obiskovalcev zaželel košček sige odnesti za
spomin. Vodnik ga opozoril na denarno kazen za takšno početje. Po 49. členu Zakona o

124

zaščiti podzemnih jam se kaznuje posameznik z globo od 500 do 1500 €, če brez
dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem v jami izkopava, jemlje vzorce, nabira rastline
ali lovi živali. Obiskovalec se je hitro premislil.

FAVNA
V jami imajo svoj življanski prostor manjše jamske živali. Veliko je mokric. V jami je
tudi nekaj netopirjev, ni pa nobene kolonije netopirjev.
Slika 103: Rastlina raste ob turistični poti v jami, seme je najverjetneje na podplatih
prinesel eden izmed obiskovalcev (Foto: D. Arsenović)

DOGODKI
V Plesni dvorani je vsako leto septembra podeliv Mednarodne literararne nagrade, z
imenom Vilenica. V mesecu maju pa poteka prireditev Mlada Vilenica, ko podobno
nagrado podelijo otrokom.
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8.9 JAMA DIMNICE
Datum ogleda: 15. 05. 2007
Načrt 7: Jama Dimnice (Gams, 2004)

ZGODOVINA
Jama je prvič omenjena v slovstvu leta 1838. Naveden je obisk H. Freyerja dveh 25
klafter globokih brezen. Staro jamo je v celoti raziskal Ivan Andrej Perko, razen
Jankovega rova, dolgega skoraj 100 m, odkritega leta 1977. Neznan je »njegov« Stari
vodni rov, ki je narisan v bližini ostankov vodovodnega zajetja. Po letu 1969 so jamo
pričeli raziskovati angleški in domači jamarski potapljači in jo »podaljšali« za skoraj
šestkrat. Leta 2003 in v prvi polovici 2004 so člani JD Dimnice odkrili za sifoni skoraj
kilometer rovov.
Slovensko planinsko društvo iz Trsta je do leta 1908, po Knafelčevem načrtu, uredilo
dostop za množične obiske do dna Velikih Dimnic. Ostale turistične poti so uredili do
prve svetovne vojne. Že skoraj 40 let skrbi zanjo Jamarsko društvo Dimnice.
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Pod vodstvom Lojza Počkaja se je leta 1972 popravilo poti in elektrificiralo jamo. Izšlo je
nekaj razglednic in prospektov, pripravili so tudi več promocijskih akcij. (Malečkar,
2004)

OSNOVNI PODATKI
Lega jame: v Matarskem podolju, med vasema Slivje in Markovščina, ob cesti Kozina –
Reka; 9 km iz Kozine.
Jamo upravlja: Jamarsko društvo Dimnice.
Odkritje jame: leta 1904
Za obiskovalce odprta: leta 1914.
Dolžina jamskega sistema: 6020 m.
Dolžina jame: 1200 m.
Dolžina turističnega dela jame: okoli 1 km.
Tamperatura jeme: v vhodnem delu jame je najnižja, okoli 5 ºC, za 2 ºC manj kot ostali
deli.
Nadmorska višina vhoda: 567 m.
Globina oz. višinska razlika je 134 m.
Jama ima podzemni potok.

OPIS JAME
Dve okoli 40 m globoki brezni sta povezani z rovom. Zunanji zrak se pozimi spusti v
večjega in skozi manjšega iztiska toplejšega jamskega. Slednji na stiku z zunanjim
kondenzira, kar se kaže kot steber »dima«. Domačini so domnevali, da izhaja iz hudičeve
prekajevalnice mesa ali dimnice.
Dimnice je okoli šest kilometrov in preko 130 m globoka pretočna jama z rovi v dveh
nadstropjih. Po zgornjem rovu, dolgem dva kilometra in bogato zasiganem, so speljane
okoli kilometer dolge turistične poti. Po spodnjem, okoli 40 m nižjem, se pretaka potok,
ki priteka iz slepih dolin in se steka v izvir Rižane. Največja izjemnost jame z okolico je
»šolska zbirka« pojavov na stiku kraškega s flišnim reliefom in podzemlja s površjem.
Lepo vidni so procesi, ki oblikujejo kraške votline, kapniške tvorbe izjemnih velikosti, ter
človekovo sožitje z naravo in preteklostjo. (Malečkar, 2007)
Jama Dimnice je razglašena za naravni spomenik. Je najbolj znana in najdaljša, pa tudi
edina urejena za turistične obiske v Matarskem podolju. (Malečkar, 2004)

OBISKOVALCI
Obisk se prične s spustom po turistični poti, ki vodi spiralno v poltunelu do betonskega
plesišča - Plesne dvorane na dnu 39 m globokega vhodnega brezna Velike Dimnice.
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Obiskovalci si pot osvetljujejo z lučmi nameščenimi na čelade. Danes se uporabljajo
električne luči z led diodami. Iz Plesne dvorane vodi pot v Belo dvorano s številnimi
anemoliti, v naspotno smer pa mimo 22 m visokih kapniških stebrov Kiklopov, ki so med
najvišjimi v Evropi. Sledijo ostanki vodovodnega zajetja 100 m pod površjem, Vilinska
dvorana, Marmitna in Podorna dvorana, z eno največjih kapniških zaves pri nas, in
dvorana poimenovana po sigovih ponvicah, ki prekrivajo dno. Tu prehaja rov iz
debeloskladovitih v ploščate apnence z vonjem po bitumnu. Naslednji dvorani so »dale«
ime sigaste tvorbe na stropu, podobne slikarskim paletam – Paletna dvorana.
Konglomerat s prodniki iz flišnega peščenjaka je razgaljen pred Kitajsko dvorano v kateri
se nahaja rob sigove ponvice, ki spominja na miniaturni kitajski zid. V Zadnji dvorani se
obisk zaključi pred sigovo kopo, ki je zaprla rov. (Malečkar, 2007a)
Jamo je mogoče obiskati:
enkrat tedensko – ob nedeljah ob 14 uri.
Obisk traja:
1 uro 30 minut. Lahko tudi 1 uro pa do 4 ure za jamske trekinge.
Vstopnina je:
4 € za odrasle,
2,5 € za otroke in transverzalce.
Jama je odprta vse leto. Najmanj obiskov je v poletnih mesecih, največ pozimi, od
decembra do aprila. Takšna razporeditev je, ker glavnino obiskov predstavljajo šolarji.
Redni obiski so možni enkrat tedensko, ob nedeljah, možen je tudi ogled izven urnika,
vendar se je potrebno predhodno najavit.
Letno število obiskovalcev je okrog 3000, 2/3 obiskov so osnovnošolske skupine na
naravoslovnem dnevu. Vsako leto število obiskovalcev zraste za 10% do 15%. Povprečna
velikost skupin je okoli 50 obiskovalcev. V času rednih obiskov, jamo največkrat
obiščejo ljudje, ki si jame ogledujejo po jamski transverzali. Knjižico polnijo z žigi
turističnih jam. (Malečkar, 2007c)

POSEGI V JAMO ZARADI TURISTIČNE UREDITVE
Opaznejši posegi v jami, ki so jih opravili, da bi olajšali obiskovalcem dostop in ogled
jame so:
1. Vhodno spiralno, v stene brezna vsekano stopnišče, je mestoma betonirano,
mestoma vsklesano v skalo. Pot je na prepadni strani zaščitena z ograjo iz železa,
na notranji strani poti pa je kovinska pletenica od daljnovoda. Ves iskopani
material je nametan pod vhodom.
2. Vhodna vrata so iz železa. Kljub temu, se je dogajalo, da so vrata odžagali in vdrli
v jamo.
3. V vhodni dvorani je betonski oder, ki je namnjen prireditvam, izgled pa zelo
istopa iz jamskega okolja.
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4. Poti skozi jamo so široke od 1 m do 1,5 m, tako da se jama zaradi poti ne bi zdela
veliko oškodovana, če ne bi vedeli, da so tla po katerih hodimo iz zdrobljenih
kapnikov. Na nekaterih mestih so tudi v profilu poti vidni celi kapniki, ki
podpirajo pot.
5. Ob poteh so vidni poškodovani kapniki. Nekatere so poskušali sestaviti skupaj.
6. Pot je speljana skozi 4 predore.
7. Pri miniranju so se z razpršenimi delci mestoma (v Marmitni dvorani)
poškodovali kapniki.
8. Na nekaterih mestih so vidni vseki.
Jama ima tudi nekaj vzponov in padcev po katerih vodijo stopnice. Stopnice so kamnite
in v precej slabem stanju. Na krušenje vpliva največ zmrzal, ki povzroča razpoke.
(Malečkar, 2007b) Hoja po takšni poti je neprijetna in od obiskovalca zahteva
ostedotočenje na pot in mu odvrača pozornost od lepot jamskega okolja.
Sliki 104, 105: Stopnice in poti v jami so slabem stanju (Foto: D. Arsenović)

Slika 106: Na kapnikih so vidne poškodbe, kot posledica miniranja (Foto: D. Arsenović)
Slika 107: Polomljeni kapniki ob poteh, nekatere so poskušali sestavit (Foto: D.
Arsenović)
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Slika 108: V poteh so velikokrat vidni kapniki (Foto: D. Arsenović)
Slika 109: Pot je speljana skozi 4 umetne rove (Foto: D. Arsenović)

RAZSVETLJAVA
Jama je bila elektrificirana leta 1972 do srede 80ih let, nakar so elektriko izklopili, saj je
bila že naročnina za upravitelje previsoka. Vodnik in član jamarskega društva Dimnice,
Oskrbnik Franc Malečkar je mnenja, da je ogled jame bolj pristen pri osvetlitvi z
baterijami. Posebno doživetje naj bi bilo tudi za šolarje. Kljub temu bi opozorila, da v
dobro osvetljeni jami – v kateri so posegi zaradi razsvetljave minimalni, žarnice pa
oddajajo v prostor minimalno količino toplote (led-diode), obiskovalcem lahko pokažemo
bistveno več, saj jih v jamo pripeljemo, da vidijo čim več. Poleg tega v jami Dimnice
kvaliteto obiska znižujejo tudi slabo urejene poti.

VZDRŽEVANJE
Letni stroški vzdrževanja jame so okrog 1000 evrov, glavni vir financ so vstopnine.
Čiščenje jame poteka sproti, po obiskih pobirajo razne odpadke, ki jih odvržejo
obiskovalci, enkrat na leto, konec poletja pa se opravi glavno čiščenje jame in sicer z
vodo. V vhodno brezno se z vetrom in dežjem nanese listje in prst, ki ju je potrebno
odstranjevati.
Za jamo lahko rečemo, da je s stališča vplivov na jamsko okolje dokaj urejena, posegi so
bili minimalni in tudi današnji vplivi obiskovalcev so zanemarljivi. Če pa ocenjujemo
urejenost jame Dimnice s stališča turizma in obiskovalcev, bi lahko rekli, da bi se za
varnost obiskovalcev dalo še marsikaj narediti, kot recimo urediti poti, stopnice,
varovalne ograje v jami, saj bi poleg varnosti obiskovalcu omogočili tudi bolj sproščen
ogled, med katerim bi lahko večjo pozornost posvetil jami.
Pred vhodom v brezno, na mestu, ki je v vplivnem območju jame so želeli narediti
gostinski objekt, za katerega niso dobili dovoljenje. Kljub temu so naredili betonsko
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ploščad, v upanju, da jim bo s politično močjo uspelo doseči cilj. Ploščad še danes ni
odstranjena, odgovorni za njo niso bili kaznovani, kar kaže na nemoč inšpekcijskih služb.
Jama Dimnice je klimodinamična jama, kar pomeni, da ima močno naravno gibanje
zraka, ter je tako vpliv obiskovalcev zanemarljiv.

DOGODKI V JAMI
Z dovoljenjem Zavoda za spomeniško varstvo je v jami možno organizirati posebne
dogodke, tako so v jami prirejali plese, literarne večere, ter organizirali obisk božička, da
bi najmlajšim približali podzemlje na poseben način. Prireditev so po treh leti
prepovedali, ker po mnenju pristojnega ministrstva prireditev ogroža komarje, ki so hrana
netopirjem. Nazadnje se je v jami zgodil koncert septembra, leta 2005, ko je godba na
pihala praznovala obletnico.

PROBLEMI DANES
Oskrbniki jame imajo probleme predvsem z vdori posameznikov v jamo. Nekajkrat so
poškodovali vrata, ukradli vivarij. Še pred kratkim so si obiskovalci jamo ogledovali s
karbidovkami in kot posledica so na nekaterih mestih vidne saje na kapnikih. Karbidovke
so bile neprimerne tudi za šolarje, saj so se eni izmed učenk zanetili lasje. Danes si je
jamo mogoče ogledati s pomočjo baterijskih led-diod ali hladnih žarnic na čeladah.
Danes jamo, kakor tudi večino ostalih jam, najbolj ogroža onesnaženje njenega
podzemeljskega toka. Onesnaženje je najmočneje jeseni, s prvim močnejšim deževjem,
ko priteče onesnažena voda iz Velike Loče. Vzrok je v temu, da naselja še vedno imajo
greznice, brez čistilne naprave. Na reki je vidna umazanija v obliki pene. Takrat je
nevarnost onesnaženja jamskega okolja največja. Vodni tok poleg greznic onesnažuje
tudi konjska farma v njenem porečju.
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8.10 SVETA JAMA
Datum ogleda: 20. 05. 2007

ZGODOVINA
V Sveti jami je edina podzemna cerkev v Sloveniji. Na to nas opozarja v kapnik vklesan
kropilnik in stopnice nad njim, ki vodijo na kor. Od oltarja, ki je bil po opisih v slogu 17.
stoletja, bogato okrašen, iz raznobarvnih marmorjev s svetnikovo podobo so, po
odstranitvi pred petdesetimi leti, ostale le stopnice in prestreljen mozaik. Takrat je bil
prekinjen večstoleten običaj procesij na dan svetega Socerba, 24. maja, ki ga omenja že
Valvasor v monografiji o vojvodini Kranjski. V njej je tudi opisana legenda o mladeniču,
ki se je zatekel pred preganjalci v podzemlje za skoraj dve leti. Na zgoraj naveden dan
leta 284 naj bi bil ubit v Trstu. Tu je opisana tudi ponvica s čudodelno vodo, ki se nahaja
za kapniškim stebrom. Med drugim naj bi pokazala tudi ali je obiskovalec grešil.

OSNOVNI PODATKI
Lega jame: 150 m od grada Socerb.
Jamo upravlja: Jamarsko društvo Dimnice.
Odkritje jame: za jamo naj bi vedeli že v 3. stol.
Za obiskovalce odprta: od 17. stol., ponovno odprta leta 1985.
Dolžina celotne jame: 231 m.
Dolžina turističnega dela jame: 130 m.
Tamperatura jame: pozimi okoli –3 ºC, poleti okoli 12 ºC.
Nadmorska višina vhoda: 420 m.
Globina oz. višinska razlika: 44 m.
Jama ima podzemni potok.

OPIS
Vhod v Sveto jamo se nahaja okoli 150 m od grada Socerb, v borovem gozdu, ob
planinski transverzali. Iz vhodne dvorane vodijo stopnice mimo podrtih kapnikov in
starih napisov na steni do vinske kleti. Isti vir navaja, da jo je dal urediti grof Petač. Ker
se ni spodobilo tako skruniti svetega kraja se mu je vino takoj skisalo, tako da na ta poseg
spominjajo le še vrata.
Raziskovalci so se od tu spustili še 20 m nižje, tako da zanaša globina jame 44 m, dolga
pa je 200 m. Na njenem dnu so naleteli na potok, za katerega je sledilni poizkus pokazal,
da se steka v izvire v Dolini. Tekoča voda segreva jamski zrak, katerega temperatura
pade pozimi pod zmrzišče, saj je ta kraška votlina po obliki »ledenica«. Na to opozarja
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tudi »nagrbančen« strop nad vhodnimi vrati, ki je posledica korozije kondenzirane vlage
na stiku med hladnim jamskim in toplim zunanjim zrakom (Malečkar, 2007b).

OBISKOVALCI
Jamo je mogoče obiskati:
enkrat tedensko, ob nedeljah, ob 14 uri.
Obisk traja:
30 minut.
Cena za obisk jame:
3 € za odrasle,
2 € za otroke in transverzalce.
Jama je odprta vse leto. Poleg rednih obiskovalcev ob nedeljah, katerih število se giblje
okoli 5 ljudi, jamo obiščejo tudi vnaprej najavljene skupine izven rednega urnika. Med
njimi so najštevilčnejši osnovnošolci na naravoslovnih dneh, ki predstavljajo ¾ vseh
obiskovalcev, zato je tudi največ obiskovalcev jeseni in spomladi.
V celem letu je obiskovalcev okoli 1000, vsako leto pa njihovo število zraste za okoli
20%.

POSEGI V JAMO ZARADI TURISTIČNE UREDITVE
Cerkev naj bi v jami obstajala od 17. stol., oltar pa so po ukazu oblasti uničili miličniki
leta 1946. Jamo so za turiste ponovno odprli leta 1985.
Posegi v jamsko okolje, ki so se zgodili, da bi vernikom omogočili dostop in turistom
oglede so:
1. Nasip za stopnišče, ki je omogočil vstop v jamo.
2. Leta 1611 so zgradili stopnice na kor.
3. Nasuli so tudi vhodno dvorano s 6 m debelim slojem, v profilu katerega so še
vidni kapniki.
4. Kropilnik, kot obvezno sestavino vsake cerkve, so vklesali v kapnik.
5. Pred vhodom v jamo je vklesan križ in napis v glagoljici.
6. Pred prehodom v klet so podpisi obiskovalcev iz konca 18. in začetka 19. stol.
7. Najdemo tudi podpise vojakov, saj so v jami pogosto imeli svoja skrivališča.
8. Obiskovalci lomijo kapnike in jih odnašajo s seboj. Že leta 1907 obiskovalce
prosijo naj tega ne počnejo.
Poti v jami so kamnite in nasute z gramozom, na posameznih mestih je tudi nekaj betona.
Varovalnih ograj ni, so le klini in vrvi. Vhodna vrata so železna.

133

Slika 110: Desno od vhoda v jamo v skalo vrezane stopnice na kor in kropilnik pod njimi
Slika 111: Oltar, kjer še danes priložnostno potekajo maše in poroke (Foto: D. Arsenović)

Slika 112: Del 6 m visokega zida v katerem so vzidani kapniki (zid podpira material, ki
so ga nasuli v vhodni dvorani (Foto: D. Arsenović)
Slika 113: Ponvica za oltarjem v kateri naj bi bila sveta voda (Foto: D. Arsenović)
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Slika 114: Vhod v zadnji turistični del jame, kjer je včasih bila vinska klet (Foto: D.
Arsenović)
Slika 115: Strop vinske kleti na katerem so vidni le še ostanki stalaktitov (Foto: D.
Arsenović)

RAZSVETLJAVA
V jamo se je do sedaj hodilo z baterijami, 27. maja letos pa je bila otvoritev nove
razsvetljave z reflektorji, ki imajo »hladne žarnica« ali led – diode. Takšna osvetlitev je
za jame zelo primerna, saj porabi zelo malo elektrike, v prostor pa oddaja minimalno
energijo. V prihodnje naj bi jo pričeli uvajati v vse turistične jame. Investicija je
upravljalca jame stala 4000 €.

PROBLEMI DANES
Glavni problem s katerim se soočajo upravljalci jame je pogosto vlamljanje v jamo. V
jami na bi se v 3. stol. skrival puščavnik Socerb, zato ima jama pomen za vernike. V jami
je, pri oltarju za kapniškim stebrom, ponvica, v kateri naj bi bila čudodelna voda, zato se
pogosto dogaja, da vdrejo v jamo in odnesejo nekaj »svete vode«. Veljalo naj bi tudi, da
kapniki iz jame varujejo hišo in v njej živeče, tako da je pogosta tudi kraja kapnikov.
Nekoč so se takšni in podobni vandalizmi dogajali pogosto, danes se bolj poredko, se pa
še vedno zgodijo. Nedolgo nazaj se je pojavil človek, ki je trdil, da je v jamo prišel hudič
in ga mora on izgnat. Po celi jami je posipal bleščice, katerih se upravljalci še danes ne
morejo znebiti.
Vpliva obiskovalcev na jamsko klimo ni zaradi majhnega števila.

VZDRŽEVANJE
Jamo čistijo sproti in enkrat na leto temeljito. Ker je jama v udornici, se v vhodni del
spira prst in listje. Pometa in spira se v spomladanskih dneh in pred božičnimi mašami.
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Poraba za redno letno vzdrževanje jeme in ostale investicije je minimalna in obsega par
100 evrov. Več stanejo le izredne investicije, kot je denimo letos v razsvetljavo.
Z okoljskega stališča, lahko rečemo, da je jama urejena, saj v njej ni bilo večjih posegov.
Razen v vhodnem delu, kjer je bila cerkev, je jama ohranila svoj naravni videz. Glede
turistične urejenosti, pa bi se lahko še veliko storilo. Dokaz, da se dela na tem je
razsvetljava, ki jo bodo v kratkem postavili.

DOGODKI V JAMI
V jami so nekajkrat na leto maše in sicer na dan Sv. Socerba, božična maša in maša
januarja.
V jami je mogoče organizirati tudi poroke.
Za vse dogodke je potrebno pridobiti dovoljenje Zavoda za spomeniško varstvo.
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8.11 KRIŽNA JAMA
Datum ogleda: 19. 05. 2007
Načrt 8: Tloris Križne jame (Gams, 2004)

ZGODOVINA
Najstarejši znani tiskani vir o jami je poročilo J. J. Trobina iz leta 1832. J. Cerar in
domačini, ter znani raziskovalec jam G. Kebe so vhodne dele jame začeli raziskovati s
čolni leta 1825. A. Schmidl je leta 1854 jamo opisal, leta 1882 pa je Hochsttädter izkopal
preko 2000 kosti jamskega medveda, ocenjene na starost 170.000 let.
Dlje od prvega jezera so prvi prišli leta 1926 dijaki ljubljanske realke pod vodstvom
profesorja Prezlja. Društvo za raziskovanje jam Ljubljana je od tridesetih let 20. stoletja
dalje izdelalo natančnejši načrt in odkrilo nove dele jame (Blata, Matjažev rov, Kristalno
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goro...). Člani društva za raziskovanje jam so, med obema svetovnima vojnama, jamo
celovito raziskali in izmerili. Potapljači so v odtočnem sifonu v Kittlovih breznih leta
2003 dosegli globino 70 m. Jamarji tudi danes nadaljujejo raziskovanje te velike jame.
(Društvo ljubiteljev Križne jame, 2006)

ARHEOLOGIJA
Vhodni suhi deli jame so bili obiskani že v prazgodovini. O tem nam pričajo ostanki
neolitske keramike ter ostanki kurišč.
V Dežmanovem in Medvedjem rovu so našli kosti jamskih medvedov.

OSNOVNI PODATKI
Lega jame: 3 km iz Bloške police, 29 km iz Postojne.
Jamo upravlja: Jamarsko društvo ljubiteljev Križne jame.
Odkritje jame: 1838. leta.
Za obiskovalce odprta: 1956. leta.
Dolžina celotne jame: 8273 m.
Dolžina turističnega dela jame: od 600 m do 1600 km.
Nadmorska višina vhoda: 629 m.
Globina oz. višinska razlika: 32 m.
Tamperatura jame: 8,2 ºC. Pozimi se temperatura v jami zniža, vendar je vpliv le do 2.
jezera.
Jama ima podzemni potok.

OPIS
Do Križne jeme pridemo po cesti Bloška Polica – Lož. S te ceste zavijemo na gozdno, ki
nas pripelje na severovshodno stran Križne gore, pred vhod v jamo.
Jamo je mogoče obiskati po predhodnem dogovoru z jamskimi vodniki z Bloške Police.
Vhodne dele jame vključno z Medvedjim rovom in Prvim jezerom lahko obiščejo večje
skupine. Za ogled notranjih vodnih delov so potrebni čolni in zato so primerne le manjše
skupine.
Križna jama je dolga 8273 m in sodi med večje kraške jame v Sloveniji. Nastala je v
temnem plasovitem jurskem apnencu.
Vhod se nahaja na 638 m nadmorske višine, takoj za njim je 15 m široka Cerarjeva
dvorana in Glavni rov, iz katerega vodi več stranskih rovov. Najpomembnejša sta
Dežmanov in Medvedji. Ta, prvi del jame, dolg okrog 1 km je suh, voda je le v Kittlovih
breznih ter ob visokih vodah v Dežmanovem rovu. Tla so pokrita s podornim skalovjem,
v Medvedjem rovu so ilovnate naplavine.
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V vhodnih delih jame je sigo uničila zmrzal, ki pozimi seže daleč v jamo.
Najlepši del jame je vodni del, skozi katerega teče potok, ki priteka z Blok in odteka v še
ne popolnoma raziskane potopljene rove proti zahodu. Na površje prihaja v izvirih
Štebrščice ob robu Cerkniškega polja.
Vodni rov je širok in visok do 10 m. Temne stene in strop jame pokriva svetla siga.
Lastnosti vodnih tokov nam kažejo drobne fasete, ki jih je v stene vdolbla voda. Na dnu
rova se odlaga siga in tvori velike ponvice. Za njimi potok zastaja v številnih jezerih.
Najdaljše jezero je dolgo 200 m. Siga se še vedno odlaga, gladina jezera se dviguje, tako
številni kapniki stojijo v vodi.
Iz vodnega rova se ponekod odpirajo stranski rovi. Pri 13. jezeru se rov razširi v podorno
dvorano Kalvarija, v kateri rastejo stalagmiti. V nadaljevanju se enotni rov razdeli na dva
kraka: proti severu Blata, proti vzhodu Pisani rov, po karetem priteka večji del vode.
Podori Križne in Kristalne dvorane skoraj zaprejo Pisani rov na dveh mestih. Za njima se
rov zmanjša ter konča v neprehodnih ožinah na koncu Koralnega in Matjaževega rova.

FAVNA
V Križni jami živijo številne živali. V vhodnih delih živijo netopir in polh, v notranjih
delih tudi jamski pedic, jamska kobilica in prave jamske živali, jamski polžki jamske
mokrice, drobnovratniki in drugi.

OBISKOVALCI
Opis enournega ogleda suhega dela jame
Vhod v jamo je razpoka, ki vodi v Glavni rov. V Glavnem rovu do 1. jezera običajno ni
tekoče vode. Zanj so značilne velike dvorane. Ponekod so rovi prekinjeni s sigastimi
čoki, drugje pa jih pokrivajo skale, ponvice in manjši kapniki. Že po nekaj sto metrih v
jami ni več svetlobe. Glavni rov se nadaljuje dokaj enakomerno skozi Veliko dvorano
proti sigastemu čoku Čimborasu, kjer si lahko obiskovalci ogledajo razstavljane kosti
jamskih medvedov. Pot se nadaljuje po rovu, ki odvaja vodo iz prvega jezera. Jezero je
plitvo z nizkimi obalami, ki so nasute z ilovico.
Enourni ogled suhega dela jame vključuje 10-minutno vožnjo s čolnom po prvem jezeru.
Primeren je tudi za skupine do pedeset ljudi. Takšno skupino vodijo trije vodniki.
Enourni ogled suhega dela jame je ob predhodnem dogovoru mogoč vsak dan,
nenapovedano pa le ob nedeljah, od maja do oktobra ob 15.00.
Vstopnina je:
6 € za odrasle.
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Opis štiriurnega ogleda vodnega dela jame
Od 1. jezera se pot nadaljuje preko skal do 2. jezera. Na sredini jezera je ožina, ki otežuje
prehod v značilen vodni rov. Voda teče čez pregrade iz jezerca v jezerce. Pregrade gradi
siga, ki se izloča iz dveh potokov, ki pritekata z Bloške planote. Pregrade in z njimi
vodna gladina še vedno rastejo. Voda zaliva na tleh stoječe kapnike in kapniške skupine,
kar daje vtis, da rastejo iz vode (Beneški pristan, Piratska ladja, Orgle, Ris). Jezera so
globoka do 5 m. V začetnem delu vodnega rova so jezera krajša, v zadnjem delu pa
daljša. Pot se konča pri Kalvariji. V tej dvorani, bogati s kapniki, se jama deli na severni
del – Blata, na severovzhodni del – Pisani rov. V vodnem rovu do Kalvarije je 13 jezer.
Zaradi varovanja jame lahko ta del jame obišče le ena skupina do 4 obiskovalcev na dan.
Obisk je možen
le po predhodnem dogovoru.
Obisk traja
3,5 – 4 ure.
Vstopnina je
25 €.

Zaščiteni deli jame, za obiskovalce nedostopni
Na severovzhodni strani Kalvarije priteka voda iz Pisanega rova. Najmogočnejša dvorana
v jami je Kristalna gora, ki je lepo zakapana. V Pisanem rovu je 9 jezer. Pritok Pisanega
rova je s kapniki bogat Matjažev rov.
Severno od Kalvarije se jama nadaljuje v rov, imenovan Blata. Zapolnjen je pretežno z
ilovico. Pri Vratcih in Mišnici rov delno zapirajo sigasti čoki in številni kapniki. V Blatih
je 25 jezer.

Obisk
Obisk Križne jame še narašča; v letu 1997 je jamo obiskalo 3200 ljudi, od tega polovica
šolskih skupin (Mihevc, 1997). Po novejših podatkih jamo letno obišče okoli 4000
obiskovalcev, od tega je več kot polovica otrok iz osnovne šole. Večina ljudi si ogleda le
suhi del jame, obisk vodnega rova pa je bil številčno omejen na 1000 ljudi na leto. Največ
obiskov je v času, ko je v jami vodni tok. Če je vode preveč (višino natančno merijo) v
notranje dele ne peljejo obiskovalce. Razlog je v tem, da je voda v notranjih jezerih
razburkana, tal ne vidimo, zato je nevarno, da stopimo na krušljive sigaste tvorbe in
poškodujemo ponvice.
Zaradi vse večjega števila obiskovalcev so se pojavili novi problemi in potrebe. Pot skozi
vhodni, suhi del do Prvega jezera je slaba in nevarna, zaradi neprimerne poti je izvzet
obisk Medvedjega rova. Iz tega verjetno sledi, da bodo v nekaj letih začeli v jami graditi
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nove poti. Pri tem je treba biti nekoliko previden, saj se lahko ponovi zgodba iz prejšnjih
let. (Mihevc, 1997)

POSEGI V JAMO ZARADI TURISTIČNE UREDITVE
Posledice obiskov v jami so se sčasoma nakopičile.
Po jami je ostajalo karbidno apno, stare konzerve, težki leseni in poznejši aluminijasti
čolni so na pregradah puščali raze, odtisi stopal so bili videti v blatu v dnu jezer. Bolj kot
sledovi obiskovalcev, so se v jami nakopičili sledovi raznih del. V Medvedjem rovu so
tako ostanki izkopov iz 19 stol., ko so izkopavali jamskega medveda. Zaradi lažjega
prenašanja čolnov med jezeri so pri preučevanju jame razstreljevali skale pri pregradah
med jezeri. Še bolj opazni so sledovi, ki so jih za sabo pustili različni turistični urejevalci,
ki so skušali jamo tržiti. Do turističnega urejanja jame je prišlo večkrat. Vsakič je to
prineslo nekaj posegov v jamo. Turistični zanosi so trajali ponavadi le malo časa, jama je
potem samevala, dostopna vsem (Mihevc, 1997).
Posegi zaradi turistične ureditve:
1. Pred vhodom v jamo je bil okoli 4 m debel nasip podornega materiala materiala,
ki so ga očistili, tako da v jamo stopimo naravnost s parkirišča.
2. Vhod v jamo je bil povečan, narejen okoli leta 1955. Do polovice je zaprt z
zidom, ostali del je zaprt rešetkami. Rešetke so na dveh mestih prerezali, da so
omogočili netopirjem prehod. Vrata so železna.
3. V jami so bile, tik za vhodom, izdelane betonske stopnice z železno ograjo, po
katerih se spustimo v vhodno dvorano.
4. Nadelana je bila pot do Dežmanovega rova in naprej po strugi reke do Prvega
jezera in v Medvedji rov.
5. Pot je danes speljana po jamskih tleh in označena z belimi trakovi, in se
obiskovalce opozori naj stopajo znotraj označenega. Širina označene poti je okoli
1 m. Nekoč so pot označevali z apnom, ki ga ne morejo več popolnoma odstranit
in je mestoma še danes viden.
Mestoma so poti speljane po sigastih tvorbah in ponvicah. Oskrbniki razmišljajo o
boljši rešitvi. Tla naj bi bila nekoliko dvignjena.
6. V 60ih letih so nadelovali pot do Medvedjega rova. Pot se mimo Čimborasa spusti
v Vodni predor, izredno lep del rova, kjer so stene pokrite s fasetami, po sigastem
dnu pa teče voda. Da ne bi turisti hodili po vodi, so ob robu struge v dolžini okrog
30 m naredili 25 – 40 cm visok in 60 – 80 cm širok nasip. Nasip je voda kasneje
precej uničila, zato so ga pred kratkim popravili.
Kamenje za nasip so pridobili z miniranjem skal v tem delu rova. Največ so jih
razstrelili na nasprotni strani rova, nekaj pa tudi tik ob nasipu. Minirali so tudi
površine, ki so jih pokrivale fasete. Ostrorobate skale so nametali na sigasto ali
fasetami pokrito dno rova. Gre za izredno grob in neprimeren poseg, ki se ga ne
da več popraviti. (Mihevc, 1997)
7. Stopnice so narejene iz kamnitih blokov – jamskega materiala.
8. Ograje so iz lesenih rant, mestoma so z vrvmi pritrjene na kapnike.
9. V jami je tudi gumijast čoln za prevoz obiskovalcev po jezerih.
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10. V jami ni električne razsvetljave, obiskovalci dobijo halogene lučke (20 W).
Sliki 116, 117: Stopnice v jami so iz jamskega materiala in utrjene z lesenimi deskami ali
iz kamnitih jamskih blokov. Varovalne ograje so lesene, poti pa označene z belimi
trakovi. (Foto: D. Arsenović)

Slika 118: Poti so speljane po jamskih tleh in na enem delu obiskovalci hodijo čez
ponvice (Foto: D. Arsenović)
Slika 119: Za obiskovalce zanimiva primerjava navadnega in jamskega medveda (Foto:
D. Arsenović)
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Slika 120: S fasetami pokrite stene Vodnega predora, ki so jih velik del minirali, da bi
nasuli pot za turiste (Foto: D. Arsenović)
Slika 121: Nasuta do 1 m široka pot ob strugi (Foto: D. Arsenović)

UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE
V drugi polovici 80ih let so se ponovno lotili turističnega izrabljanja jame. Lokalna
jamarska skupina članov JKLM je v jamo, v suhi in vodni del Kalvarije, pričela voditi
manjše skupine ljudi. Tak način vodenja so imenovali »alternativni«, tudi »mehki«
jamski turizem. Bil naj bi manj obremenjujoč za jamo in boljši za obiskovalce.
Leta 1994 je število obiskovalcev do srede novembra že doseglo 1500, od tega je odšlo v
vodni del jame do Kalvarije 750 ljudi in 250 do konca jame. (Troha, 1994a)
Jamo so turisti obiskovali z vodnikom, ki je poskrbel tudi za ustrezno opremo. Člani
jamarski društev so lahko jamo obiskali sami, brez vodnika. Vsi pa so se morali vpisati v
vpisno knjigo.
Že kmalu se je pokazalo, da leseni in kovinski čolni niso primerni za tako povečan obisk
jame, tudi vse vrste škornjev ne, saj so nekateri puščali za seboj črne sledove na sigi.
Organizatorji obiska so priskrbeli gumijaste čolne in primerne škornje, ki jih posojajo
obiskovalcem. Ker hoja po dnu jezer pušča odtise, so prepovedali uporabljati neoprenske
obleke oziroma plavanje po jami. Od jamarjev, ki so dobili ključ pri A. Trohi, so
zahtevali strogo spoštovanje teh previl. Organizirali so tudi čiščenje jame. Tako so v
nekaj letih znosili iz jame vse jamarske podpadke, ki so se tam nabirali pol stoletja.
Kljub skrbi pa se je v jami pojavil problem, ki ga nihče ni predvidel. Leta 1994 se je na
mestih, kjer je hodila večina ljudi, začela drobiti vrhnja plast sige, ki tvori pregrade med
jezeri. Voda je na teh mestih erodirala sigo in nastale so do nekaj cm globoke vdolbine,
siga je tam svetlejša in krhka. Ta poškodba je resno ogrozila obiskovanje vodnih delov
jame. A. Troha je o tem problemu obvestil JZS, Inštitut v Postojni in pristojne službe.
Omejili so število obiskovalcev prizadetega dela jame na dva čolna, oziroma na pet ljudi
na dan in omejili gibanje po jami na zelo ozek koridor, tako da ni prihajalo do širjenja
poškodovanih mest.
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Ker ni zaupal jamarjem, članom JZS, da bodo upoštevali ta pravila, je tudi zanje uvedel
obveznega vodnika, ki ga je bilo treba plačati. (Mihevc, 1997)
Po ugotovitvi, da je prišlo do poškodb in erozije sige med pregradami leta 1994, se je
pojavilo vprašanje kako hitro raste siga. A. Mihevc izvedel meritve in prišel do zanimivih
sklepov:
 povprečna hitrost odlaganja sige je v obdobju med novembrom leta 1994 in
oktobrom leta 1997 bila 0,256 mm na leto,
 poškodbe v sigi se bodo zacelile v nekaj deset letih, če se hoja po poškodovanih
mestih ustavi,
 pri takšni hitrosti rasti, je vsaka poškodba sige pomembna,
 starost sigovih pregrad v Križni jami je ob predpostavljeni debelini 2 m okrog
8000 let,
 za stopnjo dejanske ogroženosti pregrad bo potrebno postaviti merilne točke še na
mestih, kjer se hodi.
Danes je v jami nekaj merilnih točk in sicer v strugi potoka, kjer se na različnih mestih
meri hitrost rasti sige in na sami turistični poti, kjer se meri hitrost izrabe apnenca zaradi
hoje.
Sliki 122, 123: Merilni postaji v strugi in na turistični poti (Foto: D. Arsenović)

Jamo so čistili zadnjih 20 let. Orodja, ki so jih uporabljali so: ščetke, dletev, spužve,
lopate. S citronski kislino so čistili podpise na stenah. Problem so oljne barve.
Največ odpadnega materiala v jami je bilo karbida od razsvetljave. Našli so veliko
steklenic starih tudi 200 let, ter raznih predmetov, ki so jih ljudje še pred časom pustili v
jami. Organizirane so bile čistilne akcije po 10 ur na dan.
Leta 2003 je bilo dolgo sušno obdobje, zato tudi obiskovalcev ni bilo. Oskrbniki so v tem
času čistili jamo. Med drugim so na začetku medvedjega rova čistili tla, na katera je bilo
zaradi hoje nanešena 10-15 cm debela blast ilovice. Pod njo so našli ponvice, jih očistili
in upali, da bodo oživele, vendar se žal to ni zgodilo. (Troha, 2007b)
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Slika 124: Očiščene ponvice, ki niso »oživele« (Foto: D. Arsenović)

Danes obiskovalci največkrat odvržejo žvečilne gumije ali razne papirčke.
Železna ograja, ki je nameščena na vhod, ima navpične rešetke, nameščene v razdalji 20
cm, kar onemogoča netopirjem, da bi prosto letali iz in v jamo. Oskrbniki so na nekaterih
mestih prerezali rešetke in tako netopirjem omogočili prost prehod. (Troha, 2007b)
Vpliva obiskovalcev na jamsko klimo ni, ker je v jami prepih in močno zračno kroženje.

PROBLEMI DANES
Jamo danes najbolj ogroža čistilna naprava, ki jo bodo v kratkem zgradili. Čistilna
naprava ne bo čistila fosfatov in nitratov, njena voda pa bo speljana naravnost v
podzemlje, v tok, ki ponikne na Bloški planoti, teče skozi Križno jamo in pride na dan
kot Steberščica. Voda iz čistilne naprave bo tako tekla skozi jamo. V sušnem obdobju je
Križna jama brez toka, tako upravljalce najbolj skrbi, ker bo takrat skozi jamo tekla samo
voda iz čistilne naprave. Raziskave so pokazale, da je voda v jami še pitna. V jami se bo
tudi spremenil naravni ritem, saj je bila jama del leta brez toka.
Jamo ogroža tudi stiropor iz deponij tovarne Novolit, ki se nahaja južno od vasi Fara.
Z njim so zasipali tudi ponorne jame, da so izravnali zemljišče. Vemo pa, da se voda iz
ponornih jam zbira v podzemlju in teče skozi Križno jamo. (Kržič, 2007)
Upravljalci Križne jame se trudijo ohranjat jamsko okolje v čimbolj naravnem stanju.
Trenutno iščejo rešitev za poti, ki bi zahtevale čim manjši poseg v jami.
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DIHALNIK
V bližini Križne jame se nahaja vhod v Dihalnik v Grdem dolu. Do leta 1991 je bila to le
ozka špranja z močnim prepihom. Skupina jamarjev, pod vodstvom A. Troha je špranjo
razširila. Za njo se odpira jama dolga 1415 m, po nastanku in oblikah podobna Križni
jami, zaradi lepih kapniških oblik in krhke sige, ki pokriva tla vodnega dela jame, je bila
jama z odlokom zaprta za vse obiskovalce. Za obisk jame je potrebno posebno
dovoljenje.

146

8.12 ŽUPANOVA JAMA
Datum ogleda: 23.06.2007
Načrt 9: Tloris in prerez Županove jame; na prerezu je vrisano brezno, skozi katerega je
župan Perme dosegel Permetovo jamo in glavnino vse jame. (Gams, 2004)

ZGODOVINA TURISTIČNEGA UREJANJA
Sprva so domačini poznali le Ledenico, ki je po odkritju novih rovov in dvoran postala
kar del jame, ki so najprej poimenovali Županova jama.
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Med II. sv. vojno je bila jama zaprta, leta 1945 pa kot naravna znamenitost
nacionalizirana in preimenovana v Taborsko jamo (po protiturškem taboru v bližini),
konec maja 1996. leta je uradno zopet dobila ime Županova jama.
Jama je med 1. in 2. svetovno vojno bila edina turistična jama na slovenskem (ostale so
bile pod Italijo).

OSNOVNI PODATKI
Lega jame: 27 km iz Ljubljane oz. 7 JV od Grosuplja.
Jamo upravlja: Turistično in okoljsko društvo Grosuplje.
Odkritje jame: vhodni del jame (Ledenica) znan že v 17. stol, ostali deli odkriti leta 1926.
Za obiskovalce odprta:
Dolžina celotne jame: 710 m.
Dolžina turističnega dela jame: 327 m (v obe smeri 610 m).
Tamperatura jame: v Ledenici do 5 ºC,
Nadmorska višina vhoda: 410 m.
Globina oz. višinska razlika: 72 m.
Jama nima podzemnega toka.

NASTANEK IN OPIS JAME
Apnenčasti jamski skladi spadajo v juro. Jama je delo nekdajnega potoka Podlomščice, ki
teče danes niže v široki dolini ob vznožju hriba Tabor. Na to kažejo ostanki rečnih
sedimentov v jami. Poznejši podori so spremenili prvotno podobo jame. V najmlajši
razvojni dobi so številne kapniške tvorbe prekrile podorno skalovje. Tako se danes
pojavlja voda le kot kapniška voda.
Betonske stopnice pripeljejo v Ledenico, kjer je temperatura le 4 ºC. Vzdolž podora ob
zahodni steni dvorane vodijo v strmo skalo vsekane stopnice navzgor skozi izkopani
predor v Srebrno dvorano, kjer imajo kapniki srebrnkast lesk, nato v Permetovo (odkril
jamo) ali Srednjo dvorano v katero so vstopili prvi raziskovalci po lesenih lestvah, zato jo
imenijejo tudi Vstopna dvorana. Od tu vodijo mnogi stranski rovi, po enem pa pridemo v
Veliko dvorano. Ta je dolga 54 m, široka 30 m in visoka 12 – 15 m. Dno je pokrito s
skalovjem, prevlečenim s sigo in kapniki. Sledi Mala ali Blatna dvorana, ki je dolga 24
m, široka 17 m, visoka pa 2 – 12 m. (Gril, Kralj, Peterlin, 1996) Nazadnje je še Zadnja
dvorana, v katere stopimo skozi še en umetni rov. V letu 1994 so jamarji Jamarskega
kluba "Železničar" iz Ljubljane odkrili nadaljevanje jame. Našli so novo dvorano katera
je dobila ime po odkritelju in se imenuje Igorjeva dvorana. Dolga je 30 m in po vzhodni
steni zakapana. Dostopna je samo za jamarje. (Županova jama, 2007)
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OBISKOVALCI
Obisk je možen:
- od maja do septembra: ob sobotah, nedeljah in praznikih od 15. uri,
- marec, april, oktober in novembra: ob nedeljah in praznikih ob 15. uri.
Decembra, januarja in februarja je jama zaprta.
Ogled jame traja:
1 uro.
Cena ogleda je:
za odrasle 6 €,
za otroke 4 €.
Oglede vodijo jamski vodniki.
Vodniki po jami so po dolgoletnem opazovanju obiskov v Županovi jami ugotovili, da se
vsaj 10 % starejših obiskovalcev ne odloči za ogled jame že zaradi strmih stopnic brez
počivališča do Ledenice. Naporen je tudi del, ki povezuje Ledenico in Srebrno dvorano.
Namen imajo v jami razbiti stopnice s počivališči in zmanjšati vzpone.

POSEGI IN POSLEDICE ZARADI TURISTIČNE UREDITVE
Jamo je po otvoritvi oskrbovala družina odkritelja župana Permeta, ki so tudi vodili
obiskovalce po jami. Leta 1959 so ustanovili Turistično-olepševalno društvo, ki je dobilo
v upravljanje Taborsko jamo. Sklenili so, da ne bodo v jami nič spreminjali brez
odobritve Zavoda za spomeniško varstvo in sodelavcev in Inštituta za raziskavo krasa iz
Postojne.
1. Takoj po odkritju jame leta 1931, so naredili umetni rov iz Ledene dvorane v
Županovo dvorano. Drugi umetni rov, ki so ga neredili nekoliko pozneje je iz
Blatne v Zadnjo dvorano
2. Društvo je takoj po prevzemu jame popravilo vhodna vrata.
3. Po celi jami so zamenjali dotrajane lesene ograje in jih nadomestili s postavitvijo
300 železnih stebričkov in 700 m aluminijastega kabla. Ker aluminij ni primeren
za jame, so kasneje uporabili kabel prevlečen s plastiko.
4. Stopnice v jami, ki so bile večinoma lesene, so postopno zamenjali z betonskimi.
V Ledenici je 45, med Permetovo in Veliko dvorano pa 20 stopnic. Leta 1961 so
zabetonirali stopnice ob vhodu v Ledenico. V jami je trenutno 479 stopnic.
5. Turistična pot je dolga (v obe smeri) 610 m. Večinoma je posuta s peskom, ki so
ga prinesli v jamo, na strmejših delih je zaradi varnosti betonirana. Obiskovalci se
vračajo po isti poti, ki je v nekaterih dvoranah speljana krožno.
6. Leta 1953 so obnovili električno napeljavo, leta 1964 pa še položili nov kabel.
7. S časom so zamenjevali in posodabljali tudi razsvetljavo.
8. Veliko pozornost so posvečali čiščenju in vzdrževanju poti po jami. Stopnice so
čistili tedensko, celo jamo pa enkrat na leto, kakor še danes. Vsako leto so po
poteh jame posuli 4-5 m3 peska.
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9. Leta 1953 je občina Grosuplje zaščitila okolico jame in prepovedala sečnjo okoli
jame. Čez tri leta so postavili lesen kiosk za prodajo kart, leta 1961 so pred jamo
zgradili gostišče, leta 1986 pa so postavili brunarico.
10. Veliko pozornost so člani Turističnega društva posvečali promociji jame in
okolice.
11. Ob 50. obletnici odkritja jame, so v spomin Jožetu Permetu postavili spominsko
ploščo v Vstopni dvorani.
12. Med raziskovanjem jame so našli nekaj manjših rovov, pod Veliko dvorano je v
globini 15 m večja vzdolžna jama, dostopna samo jamarjem.
13. Vsaki dve leti je potrebno prebarvati ograjne stebričke in napeti nove vrvi.
14. Svetloba, toplota in vlaga ter vedno več obiskovalcev povzročajo tudi rast mahu
in alg po kapnikih. Razsvetljava je razdeljena na 4 sektorje. Vodnik luči sproti
ugaša in prižiga.
15. V Permetovi dvorani so namestili klop, da se obiskovalci odpočijejo po težkem
vzponu iz Ledenice in skozi Srebrno dvorano.
16. Nalivi pogosto poškodujejo pot do vhoda, zato so zabetonirali odtočne kanale.
Vhodni del jame je ob dežju vedno moker in blaten.
17. Leta 1992 so jamo preimenovali. Taborska jama je zopet postala Županova jama.
(Gril, Kralj, Peterlin, 1996)
Slika 125: Betonske stopnice po katerih se spustimo v Ledeno dvorano (Foto: J. Trgo)
Slika 126: Umetni rov iz Ledene v Županovo dvorano (Foto: J. Trgo)
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Slika 127: Poti in stopnice so večinoma betonske, ograje pa iz železa, vrvi in
plastificirane žice (Foto: J. Trgo)
Slika 128: Dva žvečilna gumija opažena v jamski steni (Foto: J. Trgo)

VANDALIZEM
V jami ni več vandalizma, vse več ljudi se zaveda dolgotrajnosti in izjemnosti nastajanja
sigastih tvorb. Vodniki na začetku tudi opozorijo obiskovalce, naj hodijo znotraj
označenih poti, naj se ne dotikajo jamskega inventarja, naj ne puščajo smeti v jami...
Kljub temu se dogaja, da vodniki po obisku na tleh najdejo papirčke in druge manjše
smeti, ki jih obiskovalci odvržejo. Po obisku šolskih skupin, se velikokrat na tleh najde
tudi žvečilne gumije.
V Vstopni dvorani je nameščen koš za smeti.
Čiščenje v jami poteka sproti, za vsako skupino obiskovalcev, enkrat na leto pa poteka
generalno čiščenje.

TURISTIČNA INFRASTRUKTURA
Pred jamo je betonska ploščad s klopmi, da si obiskovalci lahko odpočijejo, nekoliko
višje je dom turističnega društva in lesena hišica, kjer se kupijo karte in spominki.
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Slika 129: Ploščad, kjer si obiskovalci odpočijejo (Foto: J. Trgo)
Slika 130: Dom turističnega društva in lesena hišica – prodajalna kart in spominkov
(Foto: J. Trgo)
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8.13 KOSTANJEVIŠKA JAMA
Datum ogleda: 14.06.2007
Načrt 10: Kostanjeviška jama (Gams, 2004)

ZGODOVINA
Vstop v Kostanjeviško Jamo je odprlo hudo neurje 1. avgusta leta 1937, ko je povodenj
Studene odplaknila grušč na vhodu. Tako je o jami zbranih in ohranjenih veliko zapisov o
odkrivanjih in gradiv o raziskovalcih. Še istega leta so jamo do Kapniške dvorane
raziskali člani DZRL Ljubljana.
Leta 1966 začnejo kostanjeviški jamarji jamo urejati za turizem, leta 1971 pa jo odprejo
javnosti. Leta 1977 jo zaprejo do leta 1980.
Leta 1996 kostanjeviški jamarji odkrijejo 105 m dolgo Malo jamo, naslednje leto pa
novomeški jamarji nadaljevanje jamskega sistema. Leta 1997 v Velikem jezeru odkrijejo
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prehod do podzemne Studene in čez dve leti še preplavajo 32 m globok Veliki sifon. S
tem so nakazali možnost nadaljnjega prodora pod Gorjance. (Gams, 2003).

OSNOVNI PODATKI
Lega jame: 1,5 km južno od Kostanjevice na Krki. Leži ob vznožju Gorjancev, ki jih
označuje razgiban kraški teren s krednimi apnenci.
Jamo upravlja: Klub jamarjev Kostanjevica na Krki.
Odkritje jame: leta 1937.
Za obiskovalce odprta: leta 1971.
Dolžina celotne jame: 1813 m (Gams, 2003), še vedno potekajo raziskave celotnega
jamskega območja.
Dolžina turističnega dela jame: 210 m.
Tamperatura jame: poleti približno 12 ºC, pozimi pa okoli 9 ºC.
Nadmorska višina vhoda: 180 m.
Globina oz. višinska razlika: 47 m.
Jama ima podzemni potok Studeno.

OPIS JAME
Jama spada v najdaljši dolenjski jamski sistem. Jama je bila odkrita relativno pozno (l.
1937), kot turistična jama pa je bila odprta med zadnjimi. Da je jama dolga leta ostala
skrita javanosti, je vidno po njenih belih sigastih tvorbah in izredno majhnemu številu
oropanih kapnikov.
Po vhodnem delu, nas v notranjost jame vodi ozek naravni rov, ki ga je v preteklosti
oblikoval podzemni tok in ga danes imenujemo Meander. Tla so povsem betonirana.
Do prvega jezera se spustimo po betonski stopnicah. V jezeru občasno obiskovalci lahko
opazujejo postrvi. Od tu naprej rove občasno, ob obilnem deževju zalije podzemni tok,
tako da so na posameznih delih sigaste tvorbe pokrite z ilovico. Ravno tako se blato
nanese na turistične poti, zato je potrebno vsaj enkrat na mesec spirati beton. Ravno
zaradi tega je bilo tudi potrebno betonirati poti v jami, saj bi drugače vzdrževanje bilo
oteženo, kljub temu pa sem mnenja, da je nepotrebna takšna širina poti.
Obiskovalci si do konca poti ogledajo še Razvodno, Križno in Kapniško dvorano, ki sta
izredno lepo zasigani, od tu naj bi se vračali po umetnem rovu, ki ga trenutno kopljejo.
(Kostanjeviška jama, 2007)

OBISKOVALCI
Poti v jami so urejene tako, da so primerne za otroke in starejše obiskovalce.
Obisk je možen:
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- med 15. aprilom in 31. oktobrom: ob sobotah, nedeljah in preznikih ob 10, 12, 14, 16, in
18 uri,
- v mesecih juliju in avgustu pa je obisk možen: vsak dan ob istih urah.
Večje skupina si lahko jamo ogledajo tudi izven urnika po predhodnem dogovoru.
Voden ogled traja:
40 minut.
Cena za ogled jame:
odrasli individualno 5.00 €,
odrasli (skupine nad 20 oseb) 4.00 €,
študentje (s potrjeno izkaznico) 4.00 €,
študentje(skupine nad 20 oseb) 3.00 €,
otroci individualno, vojaki 3.00 €,
otroci (skupine nad 20 oseb) 2.00 €.
Pri organiziranih skupinah ima brezplačen vstop voznik in vodja skupine. Popusti
organiziranim skupinam se priznajo le v primeru skupnega plačila (pobran denar ali
naročilnica, ček …).

POSEGI ZARADI TURISTIČNE UREDITVE
1. Leta 1966 jamo pričnejo urejati za turizem.
2. Leta 1971 so v jami uredili električno razsvetljavo in 300 m poti za turistični
ogled.
3. Leta 1984 lesene stopnice v jami zamenjajo z današnjimi betonskimi.
4. Le v vhodnem delu, ki je dolg okoli 20 m, so tla posuta s peskom, ostale poti v
jami so betonirane.
5. Varovalne ograje so železne.
6. Lesa v jami ni.
7. Električna razsvetljava je danes razdeljena na 6 sektorjev, ki jih vodnik sproti
prižiga in ugaša. Kljub temu se mestoma okoli luči pojavlja lampenflora.
8. V jami so inštalacije vidne in vpadljive. Speljane so po tleh in napeljane po
stenah. V načrtu imajo inštalacije skriti v jamske stene. To je tudi eden izmed
posegov, ki se dogajajo v turističnih jamah in bi vsekakor bilo potrebno dobro
premisliti in se posvetovati s strokovnjaki.
9. V jami trenutno želijo skopati umetni rov, ki bo zadnjo Kapniško dvorano
povezoval z vhodnim delom jame. Dela že potekajo, glavni razlog pa je ta, da
želijo omogočiti krožno turistično pot, da se obiskovalci ne bi vračali po isti poti
skozi jamo in bi tako vpliv na jamsko okolje bil čim manjši. Največji problem pri
tem predstavlja razsvetljava, ki povzroča rast lampenflore in pa vznemirjanje
netopirjev.
Menim, da je površina betoniranih poti prevelika oziroma poti bi lahko bile ožje in na
posameznih mestih, kjer naj bi potekala razlaga vodnika, bi lahko naredili razširitve.
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Betonirane poti so široke okoli 1,5 m, lahko pa bi bile od 0,6 m do 1 m. Jamo po številu
obiskovalce ne uvrščamo v masovni turizem, tako da bi se temu posegu lahko izognili.
Slika 131: Poti in stopnice v jami so v celoti betonirane (razen vhodnih 20 m) (Foto: J.
Trgo)
Slika 132: Inštalacije so vidne in kvarijo izgled jame (Foto: J. Trgo)

Slika 133: Reflektor in rast lampenflore (Foto: J. Trgo)
Slika 134: Zasenčene luči v zadnji Kapniški dvorani (Foto: J. Trgo)
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VZDRŽEVANJE
Pozimi jamo ne čistijo, saj je jama zaprta zaradi kolonije netopirjev, ki v jami prezimuje.
Spomladi, pa vse do konca sezone, jamo čistijo na 3 – 4 tedne. Poleg pobiranja poti se
turistične jamske poti spirajo z vodo. Ob večjem deževju se namreč na poti nanesejo
velike količine ilovice.

FAVNA V JAMI
Na Dolenjskem je jama eno najpomembnejših zatočišč netopirjev iz družine
podkovnjakov. Posebnost jame pa je največja kolonija netopirjev južnih podkovnjakov
(Rhinolophus euryale) v Sloveniji. Kolonija je velika okoli 100.000 osebkov. V vhodnem
rovu lahko obiskovalci opazujejo številne dolgonoge pajke in jamske kobilice
(Troglophilus cavicola). V podzenmih vodah, poleg podzemnih rakov izstopata
endemična polža (Paladilhiopsis kostanjevicae in Marstoniopsis croatica), ki so ju doslej
našli le v izviru Studene pod jamo. (Klub jamarjev Kostanjevica na Krki)
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8.14 JAMA PEKEL
Datum ogleda: 29.06.2007
Načrt 11: Jama Pekel; modro obarvani so potoki (Gams, 2004)
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ZGODOVINA
Vhodni del jame je znan še iz pradavnine, saj so pri izkopavanju v jami našli človeške
kosti, morda neandrtalca, vendar so kosti zgubljene.
Jama je postala znana šele v drugi polovici 19. stoletja. Zasluge za to ima graški
raziskovalec Reibenschuh, ki je prve članke objavil leta 1868 v “Slovenskem Štajercu”.
Takrat so Žalčani tudi uredili dostop do jame, ki pa je pozneje propadel.
Potem je jama za dolga desetletja potonila v pozabo. Šele v zanosu 70-tih let prejšnjega
stoletja so ponovno uredili jamo in jo pripravili tudi za obisk turistov. Na pobudo
Turističnega društva Šempeter so jo prvi raziskali jamarji iz Ljubljane. Takrat se je
zgodila tudi tragična nesreča, ko je preminul komaj 20-letni obetavni jamar Anton Suwa Sulc.
Že leta 1972 so člani turističnega društva začeli napeljevati elektriko in urejati poti. Od
takrat so zgradili več kot 400 m dolgo turistično pot. Pred dvemi leti pa so odprli
obiskovalcem tudi tisti del jame, ki je bil prej rezerviran samo za jamarje. To je namreč
podzemni slap, ki je s 4 m padca največji v Sloveniji.

OSNOVNI PODATKI
Lega jame: 3 km iz Šempetra v Savinjski dolini, 15 km iz Celja
Jamo upravlja: Turistično društvo Pekel
Odkritje jame: domačini že veliko prej, javnost 1860.
Za obiskovalce odprta: prvič konec 60ih let 19. stol., drugič leta 1972.
Dolžina celotne jame: 1159 m.
Dolžina turističnega dela jame: 400 m.
Tamperatura jame: 10 ºC.
Nadmorska višina vhoda: 314 m.
Globina oz. višinska razlika: 42 m.
Jama ima podzemni potok Peklenščico.

LEGA IN OPIS JAME
Jama Pekel se nahaja 4 km severno od Šempetra v osameli kraški Ponikovski planoti.
Jama, ki je vključena v gozdno učno pot, je največji izmed treh jamskih sistemov
podzemskega teka potoka Ponikvica, ki priteče iz jame kot Peklenščica, pritok Ložnice.
Še danes domačini pri kopanju gradbenih jam odkrivajo posamezne dele zapletenega
jamskega istema. Jamo je izdolbel tok Ponikvice, ki iz nje priteče kot Peklenščica.
Jama ima dve etaži, spodnja je prepredena z več vodotoki. Obiskovalci si lahko ogledajo
kapniško nadstropje v glavnem rovu z večimi razširitvami jezerci in slapovi (najvišji slap
v jami ima 4 m vodnega padca in je največji podzemni slap v turističnih jamah v
Sloveniji), ter prehodi v zgornjo etažo s kapniki. Tu se nahajajo stalagmiti, stalaktiti,
zavese, ponvice in tudi zelo redki čebulasti kapniki, pred izhodom pa tudi jamska
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“karfiola”. Pot speljana po jami je dolga 400 metrov in je primerna za vse. Jama se konča
s sifonom. Sifon je bil leta 1975 preplavan in se nadaljuje v odprtem rovu še 500 m,
skoraj do ponorov površinskega potoka Ponikovščice.
Celotna dolžina podzemnih rovov znaša 1130 m.

OBISKOVALCI
Jamo je mogoče obiskati:
marec, ob sobotah in nedeljah od 9.00 do 17.00, vsako polno uro
april do september, vsak dan od 9.00 do 18.00, vsako polno uro.
Obisk traja:
45 min do eno uro.
Cena ogleda:
Odrasli…..6 €
Odrasli skupinsko (nad 15 oseb)…..4 €
Jamska transverzala…..4 €
Otroci, dijaki, študentje…..4 €
Otroci, dijaki, študentje - skupinsko…..3 €
Število obiskovalcev:
leto 2005 – 13.803
leto 2006 – 14.955
Največji delež obiskovalcev (65 %) predstavljajo šolarji, ki si v okviru pouka pridejo
ogledat jamo. 25 % obiskovalcev je posameznikov in 10 % je obiskovalcev, ki si pridejo
jamo ogledati kot zaključena skupina (ne šolska).
10 % vseh obiskovalcev so tuji gosti.
V jamo en vodnik pelje največ 30 ljudi.

POSEGI V JAMO ZARADI TURISTIČNE UREDITVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dostop do jame je bil dokončno urejen leta 1868, vendar je kasneje propadel.
Ponovno so dostop uredili v zečetku 70ih let 20. stol.
Leta 1972 so člani turističnega društva začeli napeljevati elektriko in urejati poti.
Leta 1976 so naredili umetni izhod skozi 8 m dolg umetni rov. Iz jame se pride 42
m višje od vhoda, tako da se obiskovalci ne vračajo po isti poti.
Vhodna vrata so železna (rešetke), izhodna so tudi železna, vendar nepredušna
zato, da bi preprečili prepih.
Zgradili so več kot 400 m dolgo turistično pot.
Trenutna skupna dolžina turistične poti je 1159 m.
Varovalne ograje so železne, kakor tudi konstrukcije, ki obiskovalce vodijo v
najvišji del jame.
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9. Dolžina varovalnih ograj je okoli 800 m.
10. Število stopnic (betonskih in železnih) je 184.
11. Tudi konstrukcija nad potokom Peklenščico je železna.
12. Do leta 1990 so bili mostovi leseni, nakar so jih zamenjali z betonskimi.
13. Trenutno so materiali v jami: beton in železo.
14. Pred nekaj leti so odprli obiskovalcem tudi tisti del jame, ki je bil prej dostopen
samo jamarjem.
15. Razsvetljava v jami je razdeljena na 5 sektorjev. Vodniki luči za seboj sproti
prižigajo in ugašajo. Jama je osvetljena z varčnimi žarnicami ponekod so
žarometi.
Slika 135: Mostovi na potokom so betonski z železnimi konstrukcijami (Foto: D.
Arsenović)
Slika 136: Oskrbniki imajo velike probleme z lampenfloro (Foto: D. Arsenović)
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Slika 137: V zgornje dele jame vodijo železne stopnice (Foto: D. Arsenović)
Slika 138: Izhod iz jame je zaprt z nepredušnimi vrati (Foto: D. Arsenović)

VZDRŽEVANJE
Jamo oskrbniki čistijo sproti. Največkrat so smeti papirčki, ki jih odvržejo obiskovalci.
Turistično pot spirajo z vodo iz potoka Peklenščica.
Enkrat letno pridejo jamo čistit preboltski jamarji. Iz brezen in votlin težko dostopnih
mest čistijo smeti. Za dostop do takšnih mest je potrebna jamarska oprema, izkušnje in
znanje.
Letni stroški vzdrževanja so približno 4000 € na leto, odvisno od investicij lahko je tudi
2x več.
Letna poraba elektrike je približno 2000 €.
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TURISTIČNA INFRASTRUKTURA
Pred jamo je urejeno parkirišče, WC in ponudba spominkov ter jamarski dom.
Sliki 139, 140: Prodajalna kart in jamarski dom pred jamo (Foto: D. Arsenović)

PRIREDITVE
V božičnem času v jami prirejajo žive jaslice.

PROBLEMI DANES
Jama je danes izrazit primer posledice razsvetljaveve. Po stenah in sigi se razraščajo
zaplate alg in mahov, katerim oskrbniki niso več kos. Ozelenel je izredno velik del
jamskih sten in po mojem mnenju jami trenutno grozi uničenje. Siga se na lampenflori
težko odlaga, tako da sigaste tvorbe ne rastejo več.
Rast lampenflore je v jami trenutni problem in je vpračanje časa do kdaj bo v jami še
razsvetljava. Problem je rešljiv, če bi si obiskovalci pot v jami razsvetljevali z
baterijskimi svetilkami. Jamsko okolje bi se zopet približalo naravnemu stanju, s časom
bi v jami rastline prenehale rasti in siga bi se zopet lahko odlagala.
Druga nevarnost, ki grozi jami je onesnaženje potoka Ponikvica, ki teče skozi jamo in
pride ven kot Peklenščica. Oskrbniki so opazili, da je voda v potoku kalna in na to
opozorila pristojne službe. Ugotovili so, da so povzročitelji vikendaši, ki z greznicami
povzročajo onesnaženje. Na prošnjo oskrbnikov jame, da se odplake primerno prečistijo
pred izpustom, je bil odgovor, da trenutno nimajo sredstev za postavitev čistilne naprave.
V potoku trenutno še živijo potočni raki, ki jih najverjetneje kmalu ne bo več.
Oskrbniki so predali vlogo za koncesnino, vendar na odgovor še čakajo.
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8.15 HUDA LUKNJA
Datum ogleda: 29.06.2007
Načrt 12: Jama Huda luknja (1-vhod v jamo, 2-vhod v arheološko jamo Špehovka, 3vhod v jamo Pilenico, 4-konec slepe doline Ponikva s ponorom pod Tisnikom, 5-jama
Lisična, ki je povezana z Medvedjim rovom) (Gams, 2004)

ZGODOVINA
V ledeni dobi je imela Ponikva občasno nekajkrat več vode kot danes. Iz pretežno golega
površja je odplavljala celo za pest velike prodnike in jih skupaj s peskom in ilovico
odlagala v rovu. Iz vhodnih predelov tedanje ponorne jame pa je prenašala tudi apnenčev
grušč in kosti jamskih medvedov. Obsežne naplavine vsega tega so danes ohranjene v
suhem rovu. Preučevanja leta 1978 so pokazala, da je sklepni del tega rova zasut z
usedlinami prav do stropa.
Prva znana dokumentirana navedba Hude luknje sega v 15. stoletje. Kasneje, ko so
prometnice omogočile lažji dostop do jame, se je zanimanje za jamo še bolj povečalo.
Cesta skozi ozko sotesko je bila zgrajena v dvajsetih letih 19. stoletja, nekoliko kasneje
so skozi dolge predore speljali še železniško progo med Dravogradom in Celjem.
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V zadnjem desetletju 19. stoletja so tako domačini primerno opremili jamo in jo odprli za
turiste. Huda luknja spada med prve turistično urejene jame na območju Slovenije. To
dokazujejo številne razglednice in drugi ohranjeni dokumenti iz tistega časa. V tridesetih
letih 20. stoletja se je z raziskovanjem jam na pobočjih Tisnika, Smodivnika in Stropnice
začelo ukvarjati jamarsko društvo Speleus, ustanovljeno v Velenju.
Leta 1936 je bila Huda luknja že drugič opremljena za turistične obiske. V tistem času je
v vhodnem delu jame živel puščavnik Valentin.
V začetku pedesetih let 20. stoletja je bila jama elektrificirana in zopet odprta za
obiskovalce. Poplavljanje Ponikve in dotrajana infrastruktura v jami sta povzročili, da so
takrat jamo za turiste zaprli.
Hudo luknjo so jamarji začeli znova odkrivati v sedemdesetih letih 20. stoletja, ko so v
njej potekale intenzivne raziskave, katerih višek je bilo odkritje Medvedjega rova leta
1975, potem ko so preplezali 40 m visoko previsno steno nad vodnim kanalom. Medvedji
rov je zaradi nedostopnosti ostal nedotaknjen dolga tisočletja, leta 1998 pa so ga odprli za
obiskovalce. Pravzaprav je to 700 metrov dolg rov, ki se lahko še danes dostojno primerja
s podobnimi z matičnega Krasa. Tudi to odkritje je prispevalo k hitremu razvoju
jamarstva na tem območju.
V Hudi luknji potekajo jamarske raziskave. Sodobne tehnike raziskovanja omogočajo
prehode v vedno nove jamske prostore. V zadnjem času je uspešno potapljanje skozi
sifone podaljšalo izmerjen poligon v jami. Preplezani so številni kamini, razširjene ožine.
Oba zasuta dela Medvedjega rova vlivata jamarjem upanje v nova odkritja.

ARHEOLOGIJA
Arheološka odkopavanja so dokazala prisotnost človeka v jamah že v daljni preteklosti.
Črepinje lončenih posod in večji kovanci pričajo, da so jamo obiskovali že za časa
Rimljanov, pa tudi, da je človek bil v Hudi luknji še v srednjem veku. (Novak, Kuštor,
Batič, 1980) Tudi antične najdbe povedo, da so bile jame pogosto zatočišče ljudi.
Ohranjene so tudi bajke o roparjih, ki so jame spretno uporabljali. V prejšnjem stoletju si
je v jami poiskal svoje domovanje temkašnji zadnji znani puščavnik.

OSNOVNI PODATKI
Lega jame: soteska Huda luknja, med Velenjem in Mislinjo
Jamo upravlja: Jamarsko društvo Speleus
Odkritje jame: prva znana dokumentirana navedba je iz 15. stol.
Za obiskovalce odprta: v 90ih letih 19. stol., 1998 odprtje Medvedjega rova
Dolžina celotne jame: 2339 m
Dolžina turističnega dela jame: 1558 m
Globina oz. višinska razlika: 119 m
Jama ima podzemni potok Ponikvo.

165

OPIS JAME
Soteska Huda luknja se nahaja med Velenjem in Mislinjo. Gre za območje, kjer se
zaključuje alpski svet in se začenja pohorski masiv. Tukaj sedaj poteka regijska meja med
koroško in štajersko. Ime je soteska dobila po največji jami, ki se nahaja na tem koščku
osamelega krasa. Vhod v jamo Hudo luknjo je dobro viden z magistralne ceste, saj je v
njeni neposredni bližini. Na pobočju Tisnika najdemo še številne druge jame, med
katerimi sta najbolje poznani, Špehovka in Pilanca, mimo katerih vodi označena
planinska pot.
Jama je ob delovanju reke Ponikve. Le ta ponikne na drugi strani Tisnika in se izlije skozi
Hudo luknjo na plan v Pako. Na drugi strani Tisnika je bila v 80ih letih odkrita Lisičnica,
ki se nadaljuje v Medvedji rov Hude luknje. Le ta je prostorsko nad jamo Huda luknja in
je pravzaprav star suhi rov jame.
Huda luknja je nedvomno ena večjih naravnih znamenitosti tega območja (Huda luknja,
2007).

OBISKOVALCI
Turistični ogled jame je možen na dva načina. Vhodni rov si v dolžini 300 metrov lahko
ogleda vsak, saj je pot primerno urejena. Jamarsko društvo Velenje organizira trekinge
skozi Lisičnice v Medvedji rov in nato spust po vrvi v Hudo luknjo. Obisk jame traja dve
uri in pol in je, kljub opremi, ob večjem vodostaju precej moker, hladen in dokaj
zahteven (priporočjiv je neopren). Ker je ogled je nekoliko zahteven, ga vodijo izkušeni
jamarji. Za obisk se je treba naročati in počakati na prosti termin. Najmanj naj bi skupina
imela 6 ljudi in največ 20.
Ostenje pred jamo je primerno za plezalne poligone. Tam mladi jamarji opravljajo
jamarske izpite. Poligon je primeren tudi za treninge izkušenih jamarskih reševalcev, saj
so tam že mnogokrat izvajali reševalne vaje.
Obisk je možen:
po predhodni najavi, za treking se je potrebno najaviti vsaj pet dni prej.
Trajanje obiska:
20 min – vhodni del,
2 uri, 30 min – notranjost jame.
Cena obiska:
2 € - vhodni del,
15 € - notranjost jame.
Leta 2006 je jamo obiskalo 267 obiskovalcev, leta 2005 pa nekoliko manj. Jamo je nekoč
obiskovalo več ljudi, danes je obiskov vse manj, ker primanjkuje jamskih vodnikov.
Delež šolskih skupin tudi z leti vpada.
Večino obiskovalcev predstavljajo domači gosti, tuji bolj poredko.
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POSEGI V JAMO ZARADI TURISTIČNE UREDITVE
1. Leta 1898 so jamo razsvetlili in v vhodnem delu naredili plesišče, kjer so prirejali
plese.
2. Leta 1953 so naredili mostove v vodnem rovu, nad kanjonom Ponikve. Mostove
so pred kratkim želeli obnoviti, vendar niso dobili dovoljenja, tako da je vodni rov
trenutno nedostopen za obiskovalce.
3. Leta 1968 so ukinili razsvetljavo.
4. Leta 1976 ponovno vhodni del jame elektrificirajo.
5. V jami so 3 vrata: dva vhoda, ki sta zaprta z rešetkami. Eden vhod je umetni, zato
se je pojavil prepih. V jami so leta 1991 namestili še ena vrata iz Lisičnice v
Medvedji rov.
6. Leta 1998 za obiskovalce odprejo Medvedji rov.
7. Letos so lesene brvi zamenjali z železnimi.
8. Poti v jami so večinoma iz jamskega materiala, nekaj je tudi prinesenega peska.
Slika 141: Plesišče v vhodnem delu in dotrajane železne ograje (Foto: D. Arsenović)
Slika 142: Del poti in ograj so pred ktarkim obnovili (Foto: D. Arsenović)
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Sliki 143, 144: Vhod v jamo in prodajalna kart (Foto: D. Arsenović)

VZDRŽEVANJE
Jamo čistijo štirikrat na leto. Smeti ni veliko, največkrat Ponikva prinese kose lesa
razpadajočih mostov iz vodnega rova.
Stroški vzdrževanja jame so okoli 2000 € na leto. Pred kratkim so menjali lesene stopnice
in ograje. Stopnice so iz jamskega materiala oz. kamna, ograje so železne.

FAVNA
V jami živi kolonija netopirjev.

VANDALIZEM
V vhodni del jame so nekajkrat vlomili, zgornji deli pa so dostopni le z jamarsko opremo;
tako je ta del jame zaradi svoje nedostopnosti dobro zavarovan pred vandalizmom.

TURISTIČNA INFRASTRUKTURA
Koča ob nekdanji trasi železnice v neposredni bližini Hude luknje daje zavetje jamarjem
in obiskovalcem jame. Tam potekajo aktivnosti jamarskega društva: sestanki, družabna
srečanja in raziskovalni tabori.
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PRIREDITVE
V zadnjih letih v Hudi luknji organizirajo prireditev žive jaslice. To je postala
tradicionalna prireditev, ki se vsako leto odvija med Božičnimi prazniki.

169

8.16 SNEŽNA JAMA
Datum ogleda: 30.06.2007
Načrt 13: Snežna jama na raduhi (Gams, 2004)

ZGODOVINA
Snežno jamo oziroma njeno vhodno udornico, ki leži v neposredni bližini planine Arta,
so pastiri poznali že od nekdaj. Jama je ostanek nekdanjega jamskega rova, katerega strop
se je zrušil in s tem razdelil jamo na dva dela. Udornico so uporabljali kot naravno
hladilnico, saj je bil v udornici večni sneg. Tega so ob sušnih poletjih, ko je
primanjkovalo vode s koši nosili na površje in s tako pridobljeno vodo napajali živino.
Udornica je 20 m globoka, in približno toliko tudi široka ter 60 m dolga. V njej je bil
večni sneg, zato so jo domačini imenovali Snežna jama. Od tod torej tudi ime jame, ki ga
je leta 1939 uporabil za registracijo udornice tudi biospeleolog Egon Pretner. Leta 1981
so, pod 5 do 6 m debelo snežno odejo s strnjenim in že napol ledenim snegom, preboldski
jamarji odkrili vhod v kraško podzemlje. Zaradi izjemnih lepot in zanimivosti smo jo
uredili za turistični ogled.
Odkritje je bilo veliko presenečenje in proti vsem pričakovanjem. V tej višini so alpske
jame brez sige in kapnikov, torej golih sten, saj se v taki klimi siga ne more več tvoriti.
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Sige v jami so zato mrtve, oziroma danes ne rastejo več. Nastale so v klimatsko
drugačnih pogojih.
Prvi del jame, kjer v zimskih in spomladanskih mesecih zmrzuje, je močno razdejan,
fosilen in kapniško neaktiven, drugače pa v nadaljevanju, višja temperatura omogoča rast
novih kapniških tvorb. Da je Snežna jama neke vrste Postojnska jama pod vrhom Raduhe
je mogoče odgovor poiskati v dejstvu, da je ta jama nastala v drugačnih vremenskih
pogojih. Verjetno jama ni nastajala na tej višini, ampak nižje in se potem skupaj z Alpami
dvignila do mesta, kjer je sedaj. Da so lahko nastali tako veliki rovi pa je seveda zasluga
reke, ki je nekoč tekla skozi jamo. Verjetno je jama delo Savinje, ki sedaj teče 1000 m
nižje. Led v vhodnem delu jame je nastal zaradi cirkulacije hladnega zraka v zimski
polovici leta. Ledena gmota nastaja samo v začetnem delu jame, njegova debelina je v
Ledeni dvorani okrog 12 metrov. V tem pogledu je jama najlepša v spomladanskih
mesecih, oziroma takoj v začetku turistične sezone, saj stene v vhodnem delu prekriva
srež, povsod kjer kaplja iz stropa pa lahko občudujemo ledene kapniške tvorbe.
Po odkritju jame je jama osem let bila izpostavljena nekontroliranemu obiskovanju in
njeno stanje se je slabšalo. V turističnem smislu ni zaživela, saj razen ograje pred
vhodom ni bilo nič narejenega. Jamo so leta 1989 pričeli urejati in od 14. julija 1990 je
najvišje ležeča turistična jama v Sloveniji.
Starost jame se ocenjuje na 10-12 milijonov let.

OSNOVNI PODATKI
Lega jame: JZ pobočje Raduhe, na 1556 m n. v.
Jamo upravlja: Jamarski klub Črni galeb.
Odkritje jame: udornica znana leta 1939, jamao odkrili leta 1981
Za obiskovalce odprta: 14. julija 1990.
Dolžina jamskega sistema: 1300 m.
Dolžina celotne jame: 1300 m.
Dolžina turističnega dela jame: 500 m.
Tamperatura jame: od -1 v začetnem delu, do +2,5 v kapniško aktivnem delu
Globina oz. višinska razlika je 75.
Jama nima podzemni tok.

OPIS JAME
Vhod v jamo je na 1500 m nadmorske višine. Snežna jama leži na JZ pobočju Raduhe,
pet kilometrov dolge in 2062 m visoke gore nad reko Savinjo, med Lučami in Solčavo.
Enkratnost jame so poleg ledu in kapniškega okrasja, ki ga običajno na takšni nadmorski
višini ni, tudi danes nerastoče kapniške tvorbe, ki so zelo. V jami so našli tudi okostja
jamskega medveda s čemer je jama dobila še dodatno vrednost in zanimivost ter
biospeleološke raziskave, s katerimi so med drugim odkrili endemične jamske hrošče
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(Oryotus raduhensis, Aphaobius mileri alpinus, Aphaobiella mlejneki moravec,
Anophtalmus pretneri naraglavi...).
Podoba vhodne ledene dvorane, se iz leta v leto spreminja. To podobo dopolnjujejo
razpadajoče in aktivne sigaste tvorbe: stalaktiti, stalagmiti, mogočni tudi od 5 do 21 m
visoki stebri, baldahini, sigaste ponvice, kijasti kapniki iz jamskega mleka malgonita in
drugo jamsko okrasje.
Jamski sistem je dolg kilometer in pol.

POSEGI ZARADI TURISTIČNE UREDITVE
1. Skozi ledeniško brezno vodijo kovinske lestve v skupni dolžini 10 m, do Ledene
dvorane pa vodi še 30 m kovinskih stopnic. Lestve in stopnice imajo
obojestransko varnostno ograjo.
2. V Ledeni dvorani je pot z desne strani ograjena z zaščitno najlonsko vrvjo
nameščeno na železne, v led zabite količke, ki skupaj z vrvjo preprečujejo dostop
do ledenih stebrov.
3. V prvem, elektrificiranem delu je nameščenih 7 reflektorskih luči, ki ob vsakem
vodenju gorijo okrog 20 minut. Šest reflektorjev ima moč 250 W, eden pa 1000
W. Skrbniki jame so mnenja, da osvetlitev, zaradi hladne jame in kratkega časa
osvetljevanja, na jamo nima nobenih posledic.
4. Ob turistični poti so nameščene železne varnostne ograje in varnostne vrvi.
Železne stopnice le ponekod.
5. Z varnostnimi ograjami, stopnicami in oprimki je skupno opremljenih 144 m
turističnega dela jame.
6. Skrbniki pravijo, da so pri urejevanju poti po jami skrbeli za njeno čim bolj
naravno ureditev in ohranitev prvotne podobe. 95 % poti naj bi bilo povsem
naravne in narejene z materialom, ki je že bil na sami poti.
7. Mahov in druge vegetacije v Snežni jami niso zaznali.
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Slika 145: Z odprtjem vhoda se je povečal prepih in segrevanje vhodnega dela jame. Nad
vhod so namestili plastificirano ponjavo, ki preprečuje direktni vdor sončnih žarkov v
jamo. (Foto: J. Trgo)
Slika 146: Umetno so povečali predor v vhodnem delu (Foto: J. Trgo)

Slika 147: Poti v jami so naravne, iz jamskega materiala, varovalne ograje pa železne
(Foto: J. Trgo)
Slika 148: V jamo in iz jame pridemo po železnih stopnicah (Foto: J. Trgo)
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Slika 149: V višini dosega polomljeni kapniki (Foto: J. Trgo)
Slika 150: Vhodni del jame je osvetljen (Foto: J. Trgo)

OBISK
V jamo je priporočeno iti dobro oblečen in obut (priporočene so tudi rokavice).
Temperatura je od -1 v začetnem delu do + 2,5 ºC v notranjem delu jame.
V jamo se obiskovalci spustijo po železnih lestvah oziroma stopnicah z ograjo. Ta je
nameščena tudi na težje prehodnih mestih v ostalih delih jame. Pot po jami je označena in
prilagojena jamskim razmeram.
Vhodni del je osvetljen z elektriko, preostalih 600 m pa si obiskovalci ogledajo s
karbidnimi svetilkami.
Sezona:
od 1. junija do 30. septembra, ob vikendih in praznikih
od 15. julija do 31. avgusta ogledi vsak dan, vsaki dve uri, od 9.00 do 17.00
v kolikor ni snega si lahko najavljene skupine jamo ogledajo tudi v maju in oktobru
Obisk traja:
od 1,5 do 2 uri, ob vodstvu jamarja. Vodniki so izkušeni jamarji, nekateri imajo 35-letno
udejstvovanje v jamarstvu
Na koncu poti pa jih čaka še nevsakdanje presenečenje, ki prijetno zaključi potepanje po
podzemlju Raduhe.
Cena obiska:
odrasli: 7 €, skupine: 6 €, transverzala: 5 €
otroci, dijaki, študentje: 5 €, skupine: 4 €, transverzala: 3 €
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Število obiskovalcev:
leto 2005: 3718
leto 2006: 3370
V povprečju so skupine velike okoli 10 ljudi, leta 2006 je bila največja skupina 52 ljudi,
najmanj pa 1 obiskovalec. Največ obiskovalcev v enem dnevu so peljali 15.08.2006. in
sicer 228, najmanj pa 31.08.2006, 5 obiskovalcev.
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8.17 JAMA POD BABJIM ZOBOM
Načrt 14: Profil jame Pod babjim zobom (Gams, 2004)

Jama pod Babjim zobom leži na okoli 1000 m nadmerske višine (vhod je na 1008 m n.v.,
glavni rov pa nekaj manj. Jama se odpira pod 80 – 90 m visoko steno, s katero se površje
lomi s planote Jelovice pri Babjem zobu proti dolini Save Bohinjke pri Bohinjski Beli.
Glavni, dokaj vodoravni rov je 280 m dolg ter v povprečju 5 – 6 m visok in širok. Vanj
sta poglobljeni do 40 m globoki brezni, ki se pri dnu združita.
Temperatura v jami narašča: v spodmolu pred vhodom v jamo malo pod 0 ºC, v jami pri
koritu +2,6 ºC,pred galerijami 3,6 ºC, za njimi 5,7 ºC in na koncu 6,5 ºC. Kmalu za
galerijami se je ohranilo največ sigovih tvorb: »gozd« kapniških stebrov, stalagmitov in
stalaktitov, ki pa za obiskovalca niso tako privlačne, saj jih zakriva temnosiva plast
prepereline, ki je najverjetneje ostala iz zadnje ledene dobe Sedanja kapnica nima
sposobnosti, da bi stanje popravila in vrnila jami barvitost.. Gams je zapisal: »Prej bo v
jami našel prirodoslovec zanimivosti, kot turist lepoto«. Na zelo redkih mestih bele lise
kažejo, da se siga zelo počasi a še vedno odlaga. Ko se voda zbere v večje curke pa
korodira v kalcit. Jama je bila za javnost odprta že v 19. stol., številni kapniki so odbiti,
tako kot se je zgodilo v vseh jamah, ki so bile nekaj časa zapuščene ali slabo vzdrževane.
Od 70. let, nadaljuje tradicijo ogledov Društvo za raziskovanje jam Bled, ki je jamo
zaščitilo in uredilo poti, ter električno razsvetljavo v jami.
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Jama pod Babjim zobom je bolj kot za turizem zanimiva za študij klimatske
geomorfologije in speleologije. (Gams, 1963)
Lega jame: na 1008 m nadmorske višine pri Bledu, do vhoda je potrebno premagati 350
m višinske razlike po gozdni poti.
Jamo upravlja: Društvo za raziskovanje jam Bled
Za obiskovalce odprta: prvič v 19. stol., drugič v 70ih letih 20. stol.
Dolžina celotne jame: 359 m
Nadmorska višina vhoda: 1008 m
Globina oz. višinska razlika: 50 m
Ogledi so možni od maja do avgusta, vsakjo nedeljo ob 10.00 ali po predhodnem
dogovoru.
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8.18 FRANCETOVA JAMA
Francetova jama je najmanjša slovenska turistična jama ima samo en prostor. Leži v
vznožju Male gore, nedaleč od hriba sv. Ane, tik ob jamski koči in ima ime po Francetu
Škrabcu, predsedniku ribniškega jamarskega kluba, ki je uredil jamo in kočo.
Po stopnicah se spustimo v dno vrtače, kjer je vhod v jamo.
Jama je dolga le nekaj deset metrov, toda v njej lahko vidimo nekaj kapniških oblik
kraškega podzemlja, kot so stalaktiti, drobne zavese, ponvice, sigove kope in nekaj
stalagmitov.
Lega jame: 3 km iz Ribnice, 42 km iz Ljubljane
Jamo upravlja: Jamarski klub Ribnica
Odkritje jame: 1937. leta
Za obiskovalce odprta: 1960. leta
Dolžina celotne jame: 22 m
Dolžina turističnega dela jame: 22 m
Nadmorska višina vhoda: 570
Globina oz. višinska razlika: 8 m
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8.19 ŽELEZNA JAMA
Leži v osamelem krasu, med Domžalami in Moravčami. Čeprav izven Dinarskega krasa,
so posavske gube na tem odseku precej na široko zgrajene iz apnenca in v njem se javlja
kras s ponikalnicami, vrtačami, kraškimi izviri, brezni in jamami. Domžalski jamarji s
predsednikom Stanetom Stražarjem so Železno jamo uredili za turiste leta 1962.
Do jame pridemo tako, da pri vasi Dob zapustimo cesto Ljubljana – Celje in po slabih
treh kilometrih vožnje proti jugu zavijemo pred gradom Krumperk v vas Gorjušo. Za
vasjo se cesta konča, tu se tudi nahaja Železna jama.
Prvotno je bila jama težko dostopna za turista. Vanjo se je bilo potrebno spustiti po
navpičnem ozkem breznu. Domžalsko jamarji so naredili predor iz dna vrtače, po
katerem se pride v vhodni, ožji del jame, ki ima lepo zasigano levo steno. Pot vodi po
železnobetonskem mostičku do dvorane, v kateri je lepa zlasti leva stena s sigovimi
slapovi. Dvorana se konča z zasiganim podorom izpod katerega priteče po deževju potok,
ki teče proti izhodu iz jame.
Jama ima električno razsvetljavo.
Jama je dopolnilo turistične ponudbe Domžal, širše pa je manj znana.
Lega jame: 6 km iz Domžal, 20 km iz Ljubljane
Jamo upravlja: Društvo za raziskovanje jam Simon Robič
Odkritje jame: 1961. leta
Za obiskovalce odprta: 1963. leta
Dolžina celotne jame: skupna dolžina 120 m
Dolžina turističnega dela jame: 86 m
Nadmorska višina vhoda: 344
Globina oz. višinska razlika: 24
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9 POVZETEK IN PRIMERJAVA
TURISTIČNIH JAM
9.1 OSNOVNI PODATKI
Tabela 3: Občina in najbližji kraj lege jame, dolžina jamskega sistema, dolžina turistične
poti, točka največje globine in nadmorska višina vhoda v jamo. (Statistični urad RS,
2005)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Turistična jama

Občina

Naselje

Postojnska jama

Postojna

Postojna

Križna jama

Cerknica

Bloška Polica

Predjama

Postojna

Škocjanske jame
Pivka jama / Črna
jama
Pekel v Savinjski
dolini

Žalec

Šempeter

Županova jama

Grosuplje

Velike Lipljene

Planinska jama
Dimnice

Postojna
Hrpelje Kozina

Zelške jame

Cerknica

Snežna jama

Luče

Vilenica

Sežana

Lokev

Divaška jama

Divača

Divača

Kostanjeviška jama
Jama pod Babjim
zobom

Trebnje

Kostanjevica

Bled

Dolžina
turistične
poti

Dolžina
(m)

Globina
(m)

Nad. viš.
(m)

205706)

1700

115

562

8273

600-1600

32

629

Predjama

13092

700

143

490

Divača

Matavun

5800

2300

250

425

Postojna

Postojna

794 / 3294

///////

77 / 39

540

1310

400

40

314

710

327

70

468

Planina

6656

700

65

453

Markovščina

6020

1000

134

567

Rakek

4742

/////////

45

504

Luče

1062

500

75

1556

803

450

180

418

672

670

89

430

1813

210

47

180

359

359

50

860

Ravenska jama

Cerkno

Bled
Ravne pri
Cerknem

352

//////////

20

703

Sveta jama

Kope

Socerb

231

130

44

420

Železna jama

Domžale

Gorjuša

86

86

24

344

Rotovnikova jama

Velenje

Šoštanj

41

//////////

18

360

Francetova jama

Ribnica

Ribnica

22

22

8

570

Najdaljša turistična jama pri nas je Postojnska jama, ki meri 20570 m, druga največja pa
je Predjamski sistem, ki meri 13092. Zelo dolga je tudi Križna jama, ki ji sledijo
Planinska, Dimnice, Škocjanske jame. Škocjanske jame so na prvem mestu v smislu
najglobje točke v jami, ki znaša 250 m, sledi ji Vilenica (180 m), Predjama (143 m),
Dimnice (134 m). Najvišje ležeča jama pri nas je Snežna jama, ki leži na 1556 m, sledita
ji Jama pod Babjim zobom na višini 860 m in Ravenska na 703 m. nadmorska višina
ostalih jam je v povprečju okoli 450 m. Najnižje ležeča jama je Kostanjeviška na 180 m
n.v.
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Načrt 15: Tloris nekaterih večjih jam (Gams, 2004)
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Načrt 16: Večjie jame v profilu (Gams, 2004)

Doložina turističnih poti v jamah je v večini jam med 300 in 700 m. Najkrajša pot je v
Francetovi jami (22 m). Jama obsega le en prostor. Najkrajša turistična pot izmed jam, ki
sem jih obiskala, je v Sveti jami. Najdaljša turistična pot, ki jo obiskovalci prehodijo je v
Škocjanskih jamah, vključno s turističnim vlakom, pa je najdaljša pot v Postojnski jami.

9.2 ŠTEVILO OBISKOVALCEV
Z naraščanjem števila obiskovalcev rastejo tudi pritiski na jamsko okolje. Da bi vedeli
kako število obiskovalcev omejiti, da bodo posledice v jamskem okolju minimalne, je
pomembno poznati lastnosti posamezne jame, izvajati meritve in spremljati število
obiskovalcev v njih.
Že pri številu obiskovalcev se pojavi problem, saj evidenc ne vodijo v vseh jamah. Za
nekatere jame, pri katerih vodijo statistiko, sem izvedela točno število, nekatere podatke
sem našla na spletni strani Statističnega urada, nekateri podatki pa so približna ocena
oskrbnikov.
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Tabela 4: Število obiskovalcev za večje turistične jame (Statistični letopis RS, 2005)
Število obiskovalcev
Turistična jama
Postojnska jama
Križna jama

Skupaj

Domači

490622

501492

513757

53857

42773

Odprta za obisk
(dni)

Tuji
436765

455921

365

366

3836

3771

4000

3724

3501

112

270

179

116

Predjama

13728

9515

8810

2518

1733

11210

7682

337

245

Škocjanske jame
Pivka jama / Črna
jama
Pekel v Savinjski
dolini

67105

89700

88000

15422

21017

51683

68683

365

366

3060

2602

2404

415

195

2645

2407

153
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14146

15013

14955

13283

13849

863

1164

216

221

5052

1363

////////////

5020

1321

32

42

136

52

Županova jama

Podatki za leto 2002
Podatki za leto 2004
Podatki za leto 2006

V Sloveniji na leto jame obišče okoli 650.000 obiskovalcev. Od tega Postojnsko jamo
obišče okoli 510.000 obiskovalcev in ostale jame nekaj manj kot 150.000.
V Sloveniji je bilo do konca decembra 2006 evidentiranih 2 484 605 prihodov turistov,
od tega je bilo v Postojnski jami 513 757 ali 21 % (Sabina Peternost).
Pri Postojnski jami se trudijo z leti povečevati število obiskovalcev. Leta 1985 se je
število približalo enemu milijonu (942.245), po letu 1990 pa je upadlo na dobrih 150.000.
Število obiskovalcev se počasi povečuje, z rahlimu padci v posameznih letih (1995, 1999,
2003). Leta 2004 je prvič po letu 1990 število obiskovalcev preseglo pol milijona
(501.492). Lani so zasledili rahel upad in sicer za okoli 6000 obiskovalcev manj kot v
letu 2005. Upavitelji skrbijo za promocijo Postojnske jame preko reklamnih panojev,
letakov in prospektov, ki jih lahko turisti dobijo na turističnih infirmacijskih centrih, pa
tudi na drugih turističnih točkah po Sloveniji.
Tako veliko število, bi v marsikateri turistični jami povzročilo že popolno degradacijo
občutljivega jamskega okolja. Postojnska jama zaradi svoje velikosti in močne naravne
cirkulacije zraka omogoča prehod tisočim turistom, ne da bi to pustilo trajne posledice na
njeno jamsko klimo. Kakšne posege in infrastrukturo pa zahteva več stotisoč turistov na
leto pa je že drugo poglavje.
Škocjanske jame so druge po številu obiskovalcev, ki se giblje okoli 100.000 na leto.
Leta 2006 je bilo za slabih 2000 obiskovalcev manj kot v letu 2004, še vedno pa je bilo v
obeh letih za več kot 20.000 obiskovalcev več kot leta 2002. Jame so del Parka
Škocjanske jame, tako da ne želijo občutno povečati števila obiskovalcev.
Število obiskovalcev v nekaterih ostalih jamah raste, v nekaterih je zaslediti upad, v
nekaterih jamah pa število obiskovalcev v zadnjih letih niha, tako da ne moremo govoriti
niti o porastu niti o upadu obiskovalcev. Iz leta 2002 na 2004 je v nekaterih naših
turističnih jamah obisk upadel (Križna, Predjama, Pivka s Črno jamo, Županova), v
nekaterih pa se je za približno isti delež povečal (Postojnska, Škocjanske, Pekel).
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V jami Dimnice in v Sveti jami število obiskovalcev z leti narašča in sicer za okoli 15 %.
Število se povečuje predvsem zato, ker je jama vključena v projekt šolskih in obšolskih
dejavnosti in tako delež šolskih skupin predstavlja okoli 60 % vseh obiskovalcev. Interes
šol se z leti povečuje, tako tudi število obiskovalcev.
V Planinski jami se je obisk iz leta 2005 na 2006 povečal za 350 ljudi. Za nekaj več kot
250 obiskovalcev je bilo več tudi v Križni jami. Jama ima omejen obisk notranjih delov
na 1000 obiskovalcev na leto, v vhodnem delu pa se število z leti povečuje. Porast so
zaznali tudi v jami Pekel, kjer je bilo za skoraj 1000 obiskovalcev več. Nekoliko se je
število obiskovalcev povečalo tudi v jami Huda luknja.
V Divaški jami se je število obiskovalcev iz leta 2005 na leto 2006 zmanjšalo za okoli
160 %. Razlogov niso navedli, je treba pa poudarit, da so v letu 2005 imeli 40 vodenih
obiskov, leto pozneje pa le 19. V obdobju, ko je število obiskovalcev največje (jesen,
pomlad) v jami ni redno vodenih ogledov, temveč je možnost vodenja le za skupine po
predhodnem naročilu. Razlog za upad števila obiskovalcev je lahko tudi v slabo urejeni
turistični poti skozi jamo. Pot je blatna in drseča, varovalne ograje so majave in
nestabilne, ponekod jih celo ni več, tako da jama na obiskovalca naredi slab vtis, kar
pomeni tudi slabo reklamo. To je najverjetneje tudi razlog za upad šolskih skupin, ki raje
obiščejo jamo Dimnice, čeprav so tudi tu poti, kljub nekoliko boljšem stanju, nujno
potrebne prenove.
Precejšen upad obiskovalcev se je zgodil tudi v jami Vilenica, saj se je število v petih
letih (2001-2006) zmanjšalo za 2000. Vzroka niso navedli, sklepam pa da bi lahko bil v
slabi promociji jame. Podobno je tudi s Pivko in Črno jamo, ter Jamo pod Predjamskim
gradom v katerih število obiskovalcev z leti upade za okoli 200-300.
Podatki za 12 turističnih jam kažejo, da se v šestih jamah število obiskovalcev povečuje,
v šestih z leti upada, v nekaterih jamah pa vsako leto številke kažejo drugače. Vzrokov za
zmanjševanje in povečevanje turistov je lahko več. Sama sklepam, da je število v prvi
vrsti odvisno ob promocije jame in želje upravljalcev pa število povečajo, ter od
urejenosti in privlačnosti jame. Prepoznavnost jame je odvisna tudi od stopnje turistične
razvitosti kraja v katerem se jama nahaja oziroma od ostalih znamenitosti, ki obiskovalcu
pritegnejo pozornost. Jame so lahko dobra dodatna turistična ponudba vsakega kraja.

9.3 PRODAJANJE KAPNIŠKEGA OKRASJA
Takoj po odkritju jam, ki so danes registrirane kot turistične jame v Sloveniji, je sledilo
obdobje, ko je notranjost jame bila dostopna vsakomur. Jamsko okolje je bilo
izpostavljeno, tako radovednežem, ki so si želeli le ogledati skrivnostno podzemlje, kot
ljudem, ki so želeli zaslužiti s prodajo jamskega inventarja. Tako se je zgodilo pravo
opustošenje jamskega okrasja; desetletja so ljudje iz okoliških krajev hodili v jame, lomili
kapnike in jih prodajali. Veliko je pričevanj o prodaji celih skladovnic kapnikov na
stojnicah pred Postojnsko jamo. Ko je v Postojnski jami pričelo kapnikov primanjkovat,
so se napotili v okoliške jame, kjer so nadaljevali svoje delo. Preden so takšno početje
prepovedali, so jame bile že precej izropane. Ostanki kapnikov še vedno visijo s stropa in
so spomin na čase, ko ljudje še niso znali ceniti tisočletne stvaritve narave.
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V turističnih jamah, ki jih imamo danes v Sloveniji, lahko že na prvi pogled ocenimo ali
so jamo odkrili pred kratkim - v prejšnjem stoletju, ali pa je jama že več kot dve stoletji
izpostavljena obiskovalcem s takšnimi in drugačnimi interesi. Najbolj vidne posledice so
tako v najstarejših turističnih jamah: Vilenici, Postojnski in Sveti jami. V Vilenici je še
najbolj očitno uničenje stropa dvorane, za katero so dolgo časa mislili, da je zadnja
dvorana v jami, vse dokler niso odkrili nadaljevanja jame. Tako so se obiskovalci, preden
so se odpravili nazaj proti izhodu, ustavljali v dvorani in s kamenjem klatili stalaktite. Iz
Svete jame so verjetno tudi verniki odnesli s seboj kakšen kapnik ali kamen, saj so
verjeli, da so sveti in da jih bodo obvarovali pred vsem hudim. Tudi v ostalih zgodaj
odkritih turističnih jamah so posledice vidne, še posebno v vhodnih delih jam. Očitno je
tudi, da so izginili vsi kapniki, ki so bili na dosegu rok. Tako opazimo povsod, kjer je bil
jamski strop nizek ali na posameznih prehodih, ostanke kapnikov, ki nas spominjajo na
narobe obrnjen posekan gozd.
Sliki 151, 152: Polomljeni stalaktiti v višini dosega; jama Vilenica (Foto: D. Arsenović)

Pozneje odkrite jame – Kostanjeviška, Županova, Snežna jama, notranji deli Križne,
Planinske jame in Jame pod Predjamskim gradom, zgornja etaža Hude luknje – niso bile
toliko poškodovane. Te, do nedavna skrite in neokrnjene dele podzemlja, poskušajo
današnji skrbniki jam ohraniti v takšnem stanju kot so in preprečiti napake, ki so se
dogajale v preteklosti. Kljub temu se je tudi v teh jamah zgodilo veliko nepotrebnih
poškodb in posegov v jamsko okolje.
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Slika 153: V Snežni jami odbiti stalaktiti nad turistično potjo. (Foto: J. Trgo)

9.4 POSLEDICE STARE RAZSVETLJAVE
Poleg kraje jamskega inventarja v prvih odkritih jamah pri nas, se je zgodilo uničenje
sigastih tvorb in jamskih sten zaradi dolgoletne uporabe razsvetljave kot so bakle, sveče
in snopi slame. Posledice so danes najbolj vidne v Vilenici, Črni in Postojnski jami. Da je
počrnelost kapnikov v Vilenici zares posledica saj, nam potrjuje zadnja Vilinska dvorana,
ki je bila odkrita veliko pozneje in sicer leta 1930. Sigaste tvorbe so tako še danes bele
barve, mestoma rdeče zaradi železa v zemlji, nikakor pa ni sledi o črni barvi.
Zasajani kapniki in jamske stene nam pričajo o tem, da so ljudje dolga desetletja jame
obiskovali in si jih razsvetljevali z razsvetljavo, ki jim je bila takrat znana. Saje so se
zajedle v sigo in jih je danes nemogoče odstraniti. Marsikje je siga že zopet zakrila črno
plast in kapnik ponovno dobija svojo belo podobo. Plast pa bo, kakor priča v zgodovini
jamskega turizma, za vedno ostala med plastmi sige v kapniku.
Sliki 154, 155: Počrneli vhodni deli Postojnske jame so posledica požiga nemškega
skladišča bencina leta 1944. (Foto: D. Arsenović)
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9.5 POSLEDICE ELEKTRIČNE RAZSVETLJAVE
S posodabljanjem jamske infrastrukture so v nekatere jame napeljali elektriko in uvedli
razsvetljavo. Danes je razsvetljenih 11 turističnih jam: Postojnska in Škocjanske jame,
Vilenica, Županova, Kostanjeviška jama, Pivka in Črna jama, Pekel, Jama pod Babjim
zobom in Železna jama; občasno so razsvetlili tudi Sveto jamo. V jami Huda luknja je
osvetljen le vhodni del, zgornja etaža ni osvetljena.
V ostalih jamah obiskovalci dobijo svetila s katerimi si sami osvetljujejo pot.
Nekateri so prepričani, da so jame z uvedbo razsvetljave izgubile svoj čar. Po drugi strani
si težko predstavljamo, da bi v Postojnski jami morali zagotovit svetila za takšno
množico obiskovalcev.
Največja posledica električne razsvetljave v jamah je razraščanje mahov in alg –
lampenflore. Posebno hitro rast napreduje v času sezone, saj so jame pogoseje osvetljene,
in količina CO2 se poveča zaradi izdihovanja ljudi. Pospeši se še, če so v istem obdobju
padavine obilneše in je vlaga na jamskih stenah zagotovljena. Jama Pekel je s tega vidika
najbolj uničena turistična jama. Lampenflora se zazrašča po stenah in kapnikih in v
zelenih zaplatah prekriva sigo. Upravljalci se pošalijo, da imajo v jami prave pašnike.
Veliko manjši problem je v Postojnski jami in Škocjanskih jamah, kjer se lampenflora
pojavlja le ponekod okoli luči.
V jamah, kjer si obiskovalci sami razsvetljujejo pot, pojava lampenflore ni, dako da bi v
jami Pekel morali razmišljati o tem, da bi vsaj začasno izklopili električno razsvetljavo.
Slike 156, 157, 158: Razrast lampenflore v jami Pekel (Foto: D. Arsenović)

9.6 POSLEDICE MASOVNEGA TURIZMA
Rešitev ni v odpiranju novih jam za »alternativni« ali »mehki turizem«, ampak ureditev
dobrih poti v izbranih jamah. Ta velik »trd« poseg v eno jamo je opravičljiv, saj omogoči
potem neškodljiv prehod tisočim ljudem in tako obvaruje druge jame. Vanje naj bo obisk
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omogočen le tistim, ki se resneje ukvarjajo z jamarstvom, to je tistim, ki po jamah znajo
hoditi – dokler ne bo tudi njihovo število preveliko.
Pod znanjem o hoji v jamah pa se ne razume le obvladovanje nekaj vrvnih tehnik, ampak
tudi vedenje o tem, kaj se v jami sme početi. (Mihevc, 1997)
Masovni jamski turizem je pri nas prisoten v dveh turističnih jamah. To sta Postojnska
jama in Škocjanske jame. Obe jami sta v svetu dobro poznani in turistu, ki obišče
Slovenijo ali je le na poti proti destinaciji na Jadranu, predstavljata zanimivo turistično
točko. Tako je tudi Postojnska jama najbolj obiskana turistična destinacija v Sloveniji.
Več kot petina vseh turistov, ki obišče Slovenijo, si ogleda tudi Postojnsko jamo.
Škocjanske jame so veliko na svoji prepoznavnosti dobile z vpisom na seznam
UNESCO-ve dediščine. Zaradi ugodne lege (ki jo ima tudi Postojnska jama) in dobre
promocije se je letno število obiskovalcev v Škocjanskih jamah približalo številu
100.000.
Če želimo neko turistično destinacijo v prihodnje razvijat v smeri čim večjega števila
obiskovalcev, je nujno tudi infrastrukturo urediti temu primerno. Obiskovalcem je treba
zagotoviti varnost in določeno stopnjo udobja. Poleg tega danes turisti zahtevajo tudi vse
večjo kvaliteto vodenja in ostale turistične ponudbe. S tem, ko so pred več kot stotimi
leti, z željo, da bi obiskovalcem jame ponudili čimvečjo stopnjo udobja, položili prve
tirnice po katerih so porivali vozičke, so sprožili poseg, ki pomeni danes največje
uničenje jamskega inventarja v zgodovini turističnih jam. Železnica je zahtevala svoj
davek, danes pa lahko v enem dnevu skozi jamo pepelje 14.000 obiskovalcev v obe
smeri.
Masovni turizem s seboj prinese veliko kapitala, delovnih mest, pospeši se razvoj kraja in
širše okolice. Če se masovni turizem razvija na osnovi naravne dediščine, je lahko sam
sebi grožnja. Zaradi sebičnih interesov in v želji po čimvečjih zaslužkih se lahko zgodi
degradacija naravnega okolja do te mere, da za turiste postane popolnoma neatraktivna
destinacija. Nekoč se tej problematiki ni dajalo pomena, danes pa se skrbniki turističnih
jam trudijo v smeri trajnostnega razvoja.

9.7 UREJEVANJE TURISTIČNE POTI
Pri urejevanju turističnih poti v jamah so se dogajala velika uničenja jamskega inventarja.
Če so želeli obiskovalce privabiti in jim razkazati notranjost jame, je bilo potrebno
žrtvovati tudi nekaj jame. Da bi naredili prehodne poti so lomili stalagmite, ravnali tla,
zasipali rove in dvorane do nekaj metrov visoko. Takšen primer je Postojnska jama,
vhodna dvorana v Črni jami, Sveta jama v kateri je pred oltarjem okoli 6 m debel nasip. S
tem so zasuli in uničili tudi nekaj metrov visoke stalagmite.
Med dvoranami v jamah so bili ponekod izredno ozki prehodi ali razpoke, ki jih je bilo
potrebno razširiti za obiskovalce. Nekje so prehode povečali s kopanjem, velikokrat so
stene tudi minirali. Posledice miniranja so danes vidne tudi 10 metrov in več po
dvoranah. V jami Dimnice, v Marmitni dvorani, so zaradi miniranja razpršeni kosi skale
poškodovali kapniške tvorbe. V Križni jami so minirali zožitve v strugi, da so omogočili
prehod za čolne. Z miniranjem so tudi poškodovali steno rova bogato s fasetami, da bi
pridobili skalovje in z njim nasuli prehod za obiskovalce. V Planinski jami so minirali
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steno, da so naredili galerije. Vidne so še polkrožne podolgovate vdolbine v steni, kot
ostanki vrtin v katere so dajali dinamit. V Pivki jami so z miniranjem naredili umetne
rove skozi jamo.
Miniranje je izredno grob poseg, ki je v vsaki jami povzročil nepopravljivo škodo, zato je
danes prepovedano. Dovoljeno je le izjemoma, s pridobitvijo soglasja Ministrstva za
okolje in prostor.
Slika 159: Prehod za obiskovalce v Križni jami, narejen z miniranjem jamskih sten (Foto:
D. Arsenović)
Slika 160: Kamniti bloki, posledica minirane zožitve v strugi potoka v Križni jami (Foto:
D. Arsenović)

Turistične poti so bile narejene v jamah, da bi omogočile obiskovalcem prijetnejši ogled.
Nadelava poti je poseg prisoten v vsaki turistični jami, ki je bil neizogiben, vendar se v
posameznih jamah med seboj precej razlikujejo:
o Glede na to, da sta Postojnska jama in Škocjanske jame po številu obiskovalcev daleč
v ospredju, je razumljivo, da so s časom v obeh jamah poti betonirali, trenutno želijo
še menjati zastarele varovalne ograje s sodobnejšimi materiali. V Škocjanskih jamah
so poti mestoma še peščene.
o V Kostanjeviški jami je celotna turistična pot betonirana, razen prvih vhodnih 20 m,
ki so posuti s peskom. Poti so betonirali predvsem zato, ker jamo pogosto poplavi
podzemni tok in na poti nanese ilovico. Poleg tega, ob obilnejšem deževju ilovica
skupaj z vodo teče po jamskih stenah in sigi, ter jamskih tleh. Poti nasute s peskom bi
bilo veliko težje vzdrževat.
o V večini ostalih jam so poti naredili iz materiala, ki je nastal, ko so si utirali pot v
jamo. Poti so terjale velike količine kapnikov in ostalega jamskega materiala, s
katerimi so utrdili poti. V marsikateri jami (Dimnice, Snežna, Sveta jama, Vilenica,
Divaška jama) lahko v poti vidimo cele kapnike ali pa kose sige.
o Kjer jamskega materiala ni bilo dovolj so v jame pripeljali pesek in ga nasuli na poti
(Županova jama, Planinska, Jama pod Predjamskim gradom).
o Poti v Križni jami so skoraj povsem naravne oziroma obiskovalci hodijo po jamskih
tleh, pot pa je označena z belimi trakovi. Le v vhodnem delu je nasut pesek. Stopnice
so iz kamnitih jamskih blokov. Skrbniki jame trenutno poskušajo najti najboljšo
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možno rešitev za ureditev turistične poti, v prvi vrsti pa želijo čim manj poseči v
naravni izgled jame.
o Pretežno naravne so tudi poti v Snežni jami, na posameznih mestih so poti nasute,
vendar vse z jamskim materialom. Pri tem pa so precej poškodovali tudi ostala tla v
jami.
o Največja degradacija pri urejanju turistične poti se je zgodila v Divaški jami. Nevede
za posledice, so po tleh jame posuli pepel iz lokomotiv, ki se je v stiku z vodo
spremenil v črno blato, katerega se danes oskrbniki nikakor ne morejo znebiti. Poleg
tega se prah pepela vseda na bližnje sigase tvorbe, tako da je precejšnji del jame
močno degradiran.
Danes je potrebno pred vsakim posegom pridobiti dovoljenje pristojnih služb
(Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Zavod RS za varstvo narave...),
ki s svojo strokovno presojo poskušajo čimbolj omejiti nadaljnje spreminjanje jamskega
okolja.

9.8 POSLEDICA UMETNIH VHODOV IN
IZHODOV
Največji negativni učinek umetnih vhodov in izhodov, je sprememba jamske klime. S
tem se poveča naravna cirkulacija zraka oziroma prihaja do prepihov, ki izsužujejo
jamski zrak. Tako prihaja do razkrajanja in uničenja sigastih tvorb.
Velike spremembe, ki jih še preučujejo, naj bi se zgodile v Postojnski jami z odprtjem
današnjega izhoda iz jame. V Škocjanskih jamah so naredili v Tiho jamo umetni vhodni
tunel, ter ga z obeh strani zaprli z vrati, da bi preprečili prepih. Podobno so naredili na
začetku umetnega rova med Pivko in Črno jamo. Z vrati so zaprli tudi umetni izhod iz
jame Pekel. V jami Huda luknja so v prehodu iz Lisičnice v Medvedji rov postavili vrata,
da bi preprečili prepih zaradi enega umetno odprtega vhoda v Lisičnico.
Če že pride do večjega posega v jamsko okolje, je potrebno najti načini, da se vpliv in
posledice tega posega zmanjša na minimim.
Slike 161, 162, 163: Vhodna in izhodna vrata tunela, ter tunel v Tiho jamo; Škocjanske
jame (Foto: D. Arsenović)
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Slika 164: Vrata na začetku umetnega rova med Pivko in Črno jamo (Foto: D. Arsenović)

9.9 VZDRŽEVANJE
Država je lastnica vseh jam in tudi lastnica vse infrastrukture. V preteklosti so
posamezniki oziroma društva dobili jame v oskrbo. Za povečanje obiska in s tem dobička
so v jami gradili infrastrukturo, ter jo tudi financirali. Kljub temu, da je večina
upravnikov služila z jamami se je dogajalo, da se stanje v jamah ni spreminjalo in vlaganj
v izboljšave je bilo malo. Med izjemami je Postojnska jama. To je pripeljalo do
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katastrofalnega stanja v nekaterih jamah, ki so bile do leta 1945 zgledno urejene. Največji
padec v kvaliteti je bil verjetno pri Škocjanskih jamah, opuščene so bile poti, ograje so
ostale zastarele, slabo vzdrževane itd. V zadnjih nekaj letih gre stvar na bolje. V večini
jame pa ostaja je jamska infrastruktura zastarela, materiali, ki so jih uporabili pri gradnji
pred 50 in več leti, niso primerni za obiskovalce niti za jamsko okolje. Potrebno bi bilo
menjat marsikatero varovalno ograjo, ki poleg tega, da ne nudi več varnosti, kvari celotni
izgled jam. Poti v nekaterih jamah so izredno slabe. Za primer naj navedem Divaško
jamo in Dimnice. V prvi, si obiskovalci, namesto kapniškega okrasja v jami zapomnijo
predvsem črno blato, ki je nastalo v stiku vode in pepela iz lokomotiv, pri drugi jami, pa
so sporni posamezni odseki, ki so zelo spolzki in nevarni. Tudi stopnice so v zelo slabem
stanju in potrebne prenove. V obeh jamah si obiskovalci sami osvetljujejo pot in če jih
opazujemo ugotovimo, da so njihova svetila večino poti usmerjena v tla jame.
Oskrbniki nekaterih turističnih jam so predali vloge za pridobitev koncesije za uporabo
jam. Če bodo oskrbniki oziroma načini njihovega upravljanja izpolnjevali pogoje, ki jih
je predpisala stroka – ti so v prvi vrsti varstveni – bodo dobili koncesijo, saj je državi to
tudi v interesu. Oskrbniki želijo javnost (obiskovalce) in stroko prepričat o svojem
dobrem ravnanju, velikokrat pa se v ozadju skriva interes po zaslužku in slabo
gospodarjenje.
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10 SKLEP
Z analizo terenskega dela, popisov in s pregledovanjem literature o stanju v turističnih
jamah sem poskušala strniti spoznanja o vplivih turizma na jame pri nas:
Jami urejeni za množični turizem sta Postojnska jama in Škocjanske jame. Prva je po
številu obiskovalcev in posegih daleč v ospredju. Zanimivost pri Postojnski jami je ta, da
je jama, kljub obsežnim posegom in množičnim obiskom, v relativno dobrem stanju.
Trenutno stanje je odraz preteklosti in napake je nemogoče popraviti, naloga upraviteljev
pa je ohraniti stanje kot je, nadaljne posege zmanjšati na minimum in težiti k
trajnostnemu razvoju turizma v jami. Postojnska jama pomeni velik vir sredstev za
državo, in s premišljenim razvojem bo to ostala tudi v prihodnosti.
Škocjanske jame imajo petkrat manj obiskovalcev kot Postojnska jama, pa tudi pri
urejanju turističnih poti je prihajalo do veliko manjših posegov. Za jame je vpis na
seznam UNESCOve dediščine pomenil premik v smeri reklame in promocije. Predpisi
povezani z zakonom o Škocjanskih jamah in Parkom Škocjanske jame upravljalce hkrati
tudi omejujejo in tako zagotavljajo, da denarni interesi ne bi prevladali nad interesom
smiselne rabe edinstvenega pojava.
Ostale turistične jame imajo občutno manjše število obiskovalcev, kar pa ne pomeni, da
je jamsko okolje v njih ostalo bolj ohranjeno. Po številu obiskovalcev ne sodijo v
masovni turizem, kljub temu pa je njihova dostopnost povzročila velike in nepopravljive
posledice. Zgodile so se bodisi v preteklosti z urejanjem turističnih poti ali pa se dogajajo
še danes z neupoštevanjem največjega števila turistov, pri katerem bi se jamsko okolje po
obisku vrnilo v naravno stanje. Žrtev svojega zgodnjega odkritja je bila, poleg Postojnske
jame, jama Vilenica. Dimna svetila so povzročila zasajanost kapnikov. V prvem delu
jame, kjer kapniki ne rastejo več, bodo ti ostali za vedno črni, v notranjih delih pa bo
potrebnih še veliko let, preden bo siga prekrila črnino. Vilenica ima danes skoraj 10.000
obiskovalcev na leto, vendar je njihov vpliv na jamo zanemarljiv v primerjavi s škodo, ki
je bila storjena v preteklosti.
Zelo zgodaj znana in obiskana je bila tudi Sveta jama, ki je zaradi svojega sakralnega
objekta bila žrtev izropanja kapniškega okrasja.
Nepopravljiva napaka se je zgodila v Divaški jami, ko so v 50. letih prejšnjega stoletja
poti posuli s pepelom. Blato s poti in saje s kapnikov danes poskušajo odstranit, kljub
temu ga je še veliko ostalo, oskrbniki pa zaenkrat niso pripravljeni financirati čiščenja s
katerim bi iz jame povsem odstranili blatni pepel.
Nekatere jame v preteklosti niso bile močno degradirane, kljub temu pa so posegi v
njihovem naravnem izgledu pustili neizbrisen pečat. To so jame Postojnskega jamskega
sistema: Pivka, Črna in Planinska jama. V prvi polovici 20. stol., so v jamah želeli urediti
čimveč turističnih poti in omogočiti prehod čimvečjemu številu obiskovalcev. Z
miniranjem so naredili veliko vsekov in rovov, ter po nepotrebnem naredili tudi po več
kot 2 m široke poti. Imeli so v načrtih celo povezati Pivko in Planinsko jamo, kar pa jim
ni uspelo. V jamah se do danes stanje ni bistveno spremenilo. Infrastruktura je dotrajana
in potrebna obnove. Jamam trenutno ne grozi uničenje, da bi se približali naravnemu
stanju pa je nemogoče. Poleg omenjenih tudi jama Dimnice s posegi urejanja ni zelo
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poškodovana. V preteklosti pa je bilo odlomljenih precejšnje število kapnikov. Z
miniranjem so tudi prekomerno poškodovali posamezne dele jame, naredili nekaj vsekov
in rovov. Jama, kot že tri omenjene, ima ravno tako zastarelo infrastrukturo, zaradi česa
je lahko obisk precej neprijeten.
Kostanjeviška in Županova jama sta bili odkriti v prejšnjem stoletju in sta se tako izognili
nepremišljenim pregrobim posegom, katerih so bile deležne najstarejše turistične jame pri
nas. Jami sta ohranili večino svojega kapniškega okrasja in naravno barvo sige. Kljub
temu pa ne moremo reči, da je v jami ohranjeno tudi naravno stanje, saj že razsvetljava
jami vzame temo, ki je edino v podzemlju stalnica. V obeh jamah so poti betonirali, kar
dodatno prispeva k umetnemu videzu. Obe jami sta kapniško bogati in brez večjih
posegov turistične ureditve, kljub temu pa zaradi električne razsvetljave in betoniranih
poti dajejo videz »klasične turistične jame«.
Podobno je tudi z Jamo pod Predjamskim gradom, ki je bila sicer znana že v 16. stol.,
kljub temu pa posegi niso bili tako obsežni, da bi na izgledu jame pustili velike posledice.
Jama je danes po številu obiskovalcev na četrtem mestu in zaradi že suhih rovov nima
kapnikov, je pa zaradi svojih etaž poseben pojav. Velik obisk jame je predpisati dejstvu,
da večina ljudi pride tja zaradi ogleda gradu (okoli 100.000 obiskovalcev letno), potem
pa si ogleda še jamo.
Jama Pekel v Savinjski dolini je imela v zadnjih letih okoli 15000 obiskovalcev, kar jo
uvršča na tretje mesto (1/6 Škocjanskih jam in več kot 30x manj kot v Postojnski jami).
Same poti v jami niso zahtevale takšno žrtev kot v Postojnski jami, vendar je razsvetljava
povzročila razrast lampenflore, da jami v prihodnosti grozi degradacija. Le radikalni
ukrepi oskrbnikov lahko preprečijo nadaljno razrast in jamo ohranijo vsaj v takšnem
stanju kot je trenutno.
Snežna in Križna jama sta jami, ki se po mojem mnenju in vtisu, ki so ga pustili name
upravljalci, najbolj trudijo ohranjati jamsko okolje. Obiskovalcu ne skušajo le pokazati
podzemne kraške pojave temveč mu dati tudi nekaj novega znanja o njihovem
dolgotrajnem nastajanju in veliki ranljivosti.
Po odkritju Snežne jame so vhod zaščitili in tako preprečili vandalizem, ki je v preteklosti
poškodoval in razvrednotil številne turistične jame. Hkrati pa so nepremišljeno povečali
vhod v jamo in s tem sprožili taljenje ledu. Snežna jama je bila odkrita relativno pozno (v
80. letih 20. stol.), v par letih pa so bile narejene enake napake kot drugod: poti s katerimi
so uničili poligonalna tla, pohodili so velike ponvice iz jamskega mleka, ki jih danes ni
več, pozneje so poskušali izboljšati poti in tako še bolj posegli v jamski prostor. Kljub
temu so poti v jami ozke, zadostujejo prehodu le enega obiskovalca in so izključno iz
jamskega materiala, varovalne ograje so le na mestih, kjer so nujne zaradi varnosti,
električne razsvetljave ni. Kakšen bo izgled jame čez 50 ali 100 let ni mogoče natančno
predvidet, lahko le upamo, da urejanje jame za turizem ne bo potekalo kot v Postojnski
jami, kjer so najprej nastale male stezice, potem večje, betonirane, danes v jami celo vozi
vlak. Jamska infrastruktura se je širila po številu obiska in dobičku. Podobno velja tudi za
Križno jamo, ki pa je bila odkrita že v prvi polovici 19. stol. in tako bila v preteklosti
izpostavljena ljudem, ki jim jamsko okolje ni predstavljalo vrednote ali pa se niso
zavedali kakšne posledice puščajo s svojimi dejanji. Danes se v Križni jami trudijo
popraviti škodo, ki je bila storjena v preteklosti in čim manj posegati v trenutno stanje.
Jama trenutno nima urejenih poti, upravljalci pa se trudijo najti najboljšo rešitev. Dobre
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poti, montažne, z malimi posegi v jamo in dobra razsvetljava v jami bi močno izboljšali
kvaliteto ogleda.
Križna jama edina turistična jama v Sloveniji, v kateri so omejili število obiskovalcev, v
notranjih delih jame, na 1000 obiskovalcev na leto. V društvu, ki skrbi za jamo, se strogo
držijo odločitve in ne delajo izjem, kljub pritiskom.
V manjših turističnih jamah je danes dobiček zelo majhen, zato so posegi minimalni.
Kljub temu sem mnenja, da bi upravljanje jam lahko bilo bolj strokovno in kvalitetno.
Stoletne izkušnje najstarejših turističnih jam in nepopravljive posledice, ki so jih pustili
posegi upravljalcev, bi lahko danes upravitelje spodbudile k boljšemu odnosu do
jamskega okolja. Namreč, nobeden izmed upravljalcev jam nima vizije za ureditev, ki bi
zadoščala za naslednjih 100 let, kljub temu, da bi jo morali imeti. Čez 100 let bo skupno
število obiskovalcev, ki so obiskali Križno jamo že 100.000 ali lahko le predvidevamo
kakšna bo tedaj škoda v jami.
Poleg vzdrževanja jam, ki ga opravljajo upravitelji Snežne in Križne jame, dajejo pomen
tudi načinu vodenja in predstavljanja jamskega okolja širši javnosti oziroma
obiskovalcem. Pri obeh jamah sem bila priča kvalitetnemu načinu vodenja in strokovni
razlagi, ki je tako poznavalcu kraških pojavov kot osnovnošolcu, lahko zanimiva in
poučna. Tu ne gre le za razlago kraški pojavov, temveč poučiti obiskovalca o naravnem
pojavu, ki je zaradi svojega dolgotrajnega nastanka neprecenljive vrednosti in dati vtis, da
lahko ena napačna poteza poruši večtisočletno stvaritev. Obisk obeh jam, ne pomeni le
ogleda ene izmed turističnih jam, temveč spodbudi naše razmišljanje in s tem lahko
spremeni odnos do podzemlja in narave nasploh. Vodniki in upravljalci se trudijo
izobraževati in ozaveščati obiskovalce, saj le tako lahko kot družba prispevamo k zaščiti
okolja, sedaj in v prihodnosti, s prenašanjem znanja na naslednje rodove.
Po mojem mnenju si upravljalci obeh jam najbolj prizadevajo v jami ohraniti naravno
stanje. Z dodatnimi izobraževanji in posveti s strokovnjaki, bi lahko bilo njihovo
delovanje še veliko boljše.
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11 V PRIHODNJE
11.1 SPELEOTERAPIJA
Jame so ljudje vedno uporabljali kot zaklonišča. Med drugo svetovno vojno je v Nemčiji,
v mestu Ennepetal v Klutert jami, dr. Spannagel opazil, da so bolniki z bronhialno astmo
in kroničnimi obstruktivnim bronhitisom lažje zadihali. Tako se je uveljavil naziv
speleoterapija, kar pomeni jamska terapija oziroma je nova veda, ki poskuša dokazati
možnosti zdravljenja v jamah. Specialisti za fizikalno medicino in rehabilitacijo so
ugotovili, da je klima v jamah stalna, zato so opazili blagodejne učinke na dihala. (Gril,
Kralj, Peterlin, 1996) V številnih deželah srednje in vzhodne Evrope so v zadnjih 50-tih
letih prišli do spoznanja, da jamska mikroklima in določeni fizikalno kemijski dejavniki
ugodno vplivajo na vnetne spremembe v dihalnih poteh. Pod okriljem mednarodne
speleološke zveze, pri UNESCO-u, dejavnost koordinira in strokovno nadzira
permanentna komisija za speleoterapijo.

Klimatski pogoji v jami
o
o
o
o
o
o

odsotnost onesnaženosti in hrupa
konstantna temperatura od 10° C do 12° C
šibek pretok zraka
visok odstotek relativne vlage: 90 %
visoka koncentracija aerosolov in negativnih ionov
nizke doze radonskega sevanja

Ustreznost jame za izvajanje rehabilitacije se verificira z meritvami in konstantnim
spremljanjem dogajanja v jami. Te meritve so v jami pri Sežani, kjer poteka
speleoterapija, izvajali strokovnjaki Zavoda za varstvo pri delu iz Ljubljane. Imajo tudi
lastno aparaturo za kontinuirano monitoriranje osnovnih mikroklimatskih parametrov v
jami.
Pomembno je, da v jamah (te pogoje izpolnjuje tudi jama, kjer program izvaja Bolnišnica
Sežana) ni neugodnih vplivov zunanjega sveta: ni anorganskega ne organske in biološke
onesnaženosti, ni antigenov, ozona, smoga, žveplovih in dušikovih spojin.
Temperatura v jamah je stalna, ne sme biti prepiha, 90 % ali celo več relativne vlage
(relativna - glede na temperaturo okolja), kar zagotavlja primerno čistost zraka.
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Sliki 165, 166: Speleoterapija v jami pri Sežani

Vir: Bolnišnica Sežana, 2007

Učinki jamske klime
Ugodni mikroklimatski pogoji ob visoki koncentraciji aeroslov, negativnih ionov in
nizkimi dozami radonskega sevanja učinkujejo:
- protivnetno
- razredčijo sluz
- olajšajo izkašljevanje
- relaksirajo mišice dihalih poti
- izboljšajo prehodnost dihal
- izboljšajo samočiščenje dihalnih poti
- izboljšajo splošno odpornost organizma
Visoka je koncentracija kalcijevih in magnezijevih aerosolov ter negativnih ionov, ki ob
visokem odstotku relativne vlage delujejo protivnetno, razredčijo sluz, zmanjšajo edem
sluznice in krepijo mukociliarno aktivnost.
Relativno visoka koncentracija CO2 pripomore k boljši ionizaciji kalcija in stimulira
respiracijski center.
Nizke doze radonskega sevanja imajo biopozitivne učinke - hormeza – inducirajoč
sintezo antioksidantnih encimov (SOD) ter encimov popravljalcev poškodovane DNA ter
ekspresijo genoma za apoptozo.
Izboljša se tudi odgovor nespecifične in specifične celularne obrambe.
Če dodamo, da v jami vlada mir, harmonija in občutek izoliranosti in zaščite od zunanjih
vplivov, lahko ugotovimo, da je kraška jama idealni prostor za rehabilitacijsko obravnavo
kroničnih pljučnih bolnikov in predstavlja okvir za celotno multidisciplinarno obravnavo.
Vse te spremembe pripomorejo, da bolnik lažje zadiha ob manjši uporabi zdravil. Tudi
poslabšanja po rehabilitaciji v tem programu so redkejša. To pomeni, da so pozitivni
rezultati tako medicinski kot tudi socialno-ekonomski.

Bolniki za katere je terapija primerna
Učinki rehabilitacije v teh posebnih klimatskih pogojih (speleoterapija) se najbolj kažejo
pri:
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- bolnikih z bronhialno astmo
- bolnikih s kroničnimi obstruktivnimi pljučnimi boleznimi
Koristi tudi pri bronhiektazijah ter pri raznih patoloških stanjih prsnega koša z oteženim
izkašljevanjem. Starost bolnikov naj bi bila od 15. leta dalje oz. je merilo sposobnost
aktivnega spremljanja programa.
(Bolnišnica Sežana, 2007)

Potencialne jame za speleoterapijo
Ena izmed jam v kateri so opazili zdravilne učinke je tudi Županova jama, vendar je jama
bolnikom težko dostopna (Gril, Kralj, Peterlin, 1996).
Trenutno je za obiskovalce zaprta tudi Otoška jama, saj v njej potekajo redne meritve, na
podlagi katerih naj bi ocenili možnosti speleoterapije
Speleoterapija, kot nekonvencionalna veja medicine, napoveduje nove oblike rabe
podzemnih jam v prihodnosti.

11.2 EKOTURISTIČNE JAME
Kras, kot izjemno občutljiv ekosistem, je lahko primer neposredne in hitre reakcije
narave na človekovo, vse bolj neobzirno ravnanje do okolja. Ranljivost kraškega površja,
se hitro odrazi v njegovem podzemlju in ravno jame so tiste, ki nam nudijo vpogled v del
sveta, ki je skrit človeku, pa vendar tako dovzeten na njegovo početje. Pri preučevanju
prekomernega obrenjevanja okolja in posledicah, katerih se ljudje nismo dolgo zavedali,
so ugotovili, da ima narava izredno veliko moč regeneriranja in samoočiščevanja, kar pa
nikakor ne drži za kraško podzemlje. Za nastanek trenutnega stanja v jamah je bilo
potrebnih tisoče in tisoče let, za njegovo porušenje pa danes človeku zadostuje nekaj
nepravilnih korakov. Tega se dobro zavedajo v Društvu ljubiteljev Križne jame, kjer so v
kratkem času po začetku vodenja ugotovili, da so trajno poškodovali sigove pregrade,
nato pa, prepozno, določili največje število obiskovalcev, ki lahko po njihovem mnenju v
časovni enoti brez škode obišče jamo. Člani društva, si tako poleg turistične rabe Križne
jame prizadevajo izobraževati in ozaveščati ljudi, ter za denar vstopnine prenašati svoja
znanja na mlajše generacije. Upravljanje Križne jame, bi lahko upravljalcem turističnih
jam bil zgled sodobnega trženja varstvenega odnosa do narave kot vrednote.
Jame so že pračloveku nudile zatočišče, mu dajale zavetje pred mrazom in vsemi
nevarnostmi, ki so mu grozile zunaj, pa mogoče je fantastično razmišljat o tem, da bodo
lahko jame spet človeku nudile zatočišče, ko se bo hote skriti zunanjemu svetu.
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12 ZAKLJUČEK
V času, ko so urejali danes turistične jame in ko so te kmalu zatem postale dostopne
vsakomur, je bilo znanje o jamah, kraških pojavih in krasu nasploh zelo skopo. Ljudje
niso vedeli, kako nastajajo kapniki, tudi si niso mogli predstavljati, kako dolgotrajen in
edinstven proces je to. Kapniško okrasje jih je navdušilo s svojo lepoto, zato so morali
odnesti kakšnega s seboj, da so si okrasili domove.
Delovna hipoteza, ki sem jo na začetku postavila, se je delno potrdila. Pri urejanju
turističnih poti se je v jamah zgodila škoda, ki jo narava ne more več popraviti oziroma bi
potrebovala nekaj desettisoč let. Vzrok poškodovanja jam ni bil le v zgodnjem odkritju in
lahki dostopnosti, ko občutek za varovanje narave še ni bil tako razvit, saj so se posegi v
jamah dogajali tudi pozneje in se še dogajajo. V turističnih jamah pri nas sta nevednost in
vandalizem povzročila dejanja, ki so nam danes lahko le opomin, da se v prihodnje ne bi
več ponovila.
Nekoč ni bilo pravil obnašanja v jamah, niti ni bilo zakonov, ki bi jih predpisovala, tako
da je bilo ljudem dovoljeno početi stvari, ki so sedaj nepojmljive.
Jamarska zveza Slovenije je pred leti sestavila Pravila jamam prijaznega raziskovanja in
obiskovanja jam. Tu je v 11. točki opredeljeno mnenje do lomljenja in odnašanja
jamskega inventarja: »Vsako lomljenje in odnašanje kapnikov, kristalov, jamskih biserov,
heliktitov ali drugih tvorb je nedopustno. Tudi podrte in odlomljene kapnike ter ostali
jamski inventar ne iznašamo iz jame« (Jamarska zveza Slovenije, 2007).
Tako se je do danes, z izobraževanjem in ozaveščanjem ljudi, odnos do jam in narave
zelo spremenil. Kljub temu še vedno prihaja do napak in nepotrebne škode. Število ljudi
je neprimerljivo večje od števila obiskovalcev pred 200 leti. Turizem je danes najhitreje
rastoča gospodarska panoga, tako da je spoštovanje predpisov toliko bolj pomembno,
hkrati pa je nadzor pravilnosti izvajanja nemogoč.
Službe, s kadrom izobraženih strokovnjakov, ki na podlagi znanstvenih raziskav in študij
izdelajo načrte nadaljnega razvoja, delujejo na MOP (ARSO, Zavodi za varstvo naravne
dediščine). Borijo se z vandalizmi v jamah, skrbijo za zapiranje in zavarovanje jam,
velikokrat pa imajo težave tudi z upravniki turističnih jam. Koncesije ima urejeno le
nekaj upravnikov jam, ostali delujejo kot začasni upravitelji. Pri tem gospodarijo z
dragocenim premoženjem, ki je javno dobro in je v skrbi države, nimajo pa izdelanih
strategij razvoja, niti lokacijskih dovoljenj, zato izsiljujejo s črnimi gradnjami (Divaška,
Dimnice); v jamah delajo po lastni presoji. Služba ima velike težave s pritiski upravnikov
preko dnevne politike na MOP in težave z Inšpekcijskimi službami, ki ne delujejo dobro.
V Sloveniji je bilo do konca decembra 2006 evidentiranih 2.484.605 prihodov turistov.
Jame letno obišče okoli 650.000 obiskovalcev, kar pomeni, da si več kot četrtina vseh
turistov, ki obiščejo Slovenijo, ogleda turistično jamo. Številke kažejo, da imajo
turistične jame pri nas zelo pomembno vlogo v turistični ponudbi Slovenije kot turistične
destinacije.
Turistične jame pomenijo dodatno turistično ponudbo kraju oziroma širšemu območju, v
katerem se nahajajo, kar lahko tudi poveča število obiskovalcev določenega kraja
oziroma območja. V prospektih, ki jih izdajo občine v namen turistične promocije, so
199

turistične jame navedene kot ena izmed zanimivih destinacij za turistični obisk. Vsaka
izmed turističnih atrakcij pomeni za kraj ali občino dodatno turistično ponudbo in s tem
hkrati povečuje privlačnost kraja. Pri tem se ponuja tudi priložnost razvoja gostinstva, ki
je vsekakor spremljajoča dejavnost turistične ponudbe. V bližini turističnih jam tako
zasledimo gostilne, kmečke turizme in ostale dejavnosti, s katerimi poskušajo zadržati
turista.
Jame, ki ležijo blizu skupaj lahko tudi ena drugi konkurirajo. Takšen primer sta jami
Vilenica in Divaška jama, ki ju loči le nekaj kilometrov. V isto skupino lahko prištejemo
še jame Dimnice, Sveto in Škocjanske jame. Vse jame ležijo na majhnem območju JZ
Slovenije in lahko druga drugi odtegnejo obiskovalce, kljub temu pa so zaradi svojih
posebnosti enkratne in vsaka zase vredne ogleda. Tako so jame lahko druga drugi tudi
reklama in si bo navdušeni obiskovalec ob naslednji priložnosti ogledal še ostale jame.
Podoben primer blizu ležečih jam so jame na Postojnskem; Postojnska, Pivka, Črna jama
in Jama pod Predjamskim gradom. Jame so pod upravo koncesionarja Postojnska jama,
turizem d.d., ki skrbi hkrati tudi za promocijo vseh jam. Ob obisku ene izmed jam, dobijo
obiskovalci letake in prospekte o ostalih jamah. Tako obisk Postojnske jame, marsikoga
spodbudi, da si ogleda še Predjamski grad in jamo pod gradom.
Ostale jame (Križna, Županova, Kostanjeviška, Snežna, Pekel) ne ležijo tako blizu, da bi
si lahko konkurirale.
Razvoj jamskega turizma, na primer na Dolenjskem ali Štajerskem, lahko pomeni
dodatno turistično ponudbo krajev ali regij. Jame so tam izjemen pojav in z investicijami
v jamskemu okolju prijazen turizem, bi lahko bolj zaščitili jame in pritegnili večjo
pozornost obiskovalcev. Jamska infrastruktura je namreč v večini turističnih jam
zastarela, kar daje videz neurejenosti in manjše varnosti. Jamskim vodnikom bi morali
zagotoviti možnost primernega izobraževanja, saj lahko ravno oni prispevajo zelo veliko
k ozaveščenosti ljudi in zaščiti jam.
Moje mnenje o turističnih jamah, njihovem vodenju in perspektivah je precej deljeno.
Prihodnost jam je v rokah upraviteljev, čigar znanja, interesi, pogledi in odnosi do jam se
precej razlikujejo.
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13 SUMMARY
When caves were first arranged as to become available for visitors and soon after opened
to the public, the knowledge about caves, karst features and karst in general was very
poor. People did not know how a stalactite sprang up and could not imagine the longitude
and uniqueness of the process. The stalactite ornaments made them so enthusiastic that
they had to take them to decorate their homes.
The working hypothesis set at the begining was partly confirmed. With the arrangement
of the tourist paths, a damage was caused in the caves, which nature can not restore
anymore, at least not sooner as in ten thousand years. The causes for damaging the caves
are not only the easy accessibility and early discovery, when the knowledge about
preserving nature was not so large, but later interventions were also damaging and the
process has not yet finished.
In the past there were no rules in the caves and no laws regulating people's behaviour, so
they were allowed to do things that are unimaginable today. Speleological association of
Slovenia introduced The rules of friendly behaviour and research in caves a few years
ago. Point 11 presents the opinion on breaking and taking away of cave inventory: »Any
breaking and taking away of stalactites, cristals, cave pearls, helictites or any other
formations is inadmissible. The same is true for the already demolished and broken off
stalactites and other cave inventory« (Speleological association of Slovenia, 2007).
With education and sensibilisation the attitude towards caves and nature has changed a
lot. However, mistakes and unnecessary damage are still present. The number of visitors
is uncomparable with that of 200 years ago and tourism is the fastest growing economic
branch today. This means that respecting the rules is even more important, but also that
the control over that is becoming impossible.
The authoritative services with research workers who on the base of scientific research
and studies make plans for further developmet operate under the Ministry of the
Environment and Spatial Planning (Environmental Agency of the Republic of Slovenia,
The Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation. They fight against
vandalism in caves and are in charge to close and protect the caves. They often have
problems with caretakers of touristic caves. Only a few have licences, others work as
temporary caretakers. Even though they manage a precious property, they do not have a
well-conceived strategy of development nor local permissions, so they blackmail with
illegal constructions and act entirely by their personal judgement. The services have
many problems with caretakers pressures on the Ministry of the Environment and Spatial
Planning and with Supervisory services which do not work well.
By the end of december 2006 2,484.605 tourist arrivals were counted in Slovenia. Caves
have 650.000 visitors per year, which means that more than a quarter of tourists in
Slovenia visits a tourist cave. The numbers show that tourist caves have a very important
role in the tourist offer in Slovenia as a tourist destination.
Tourist caves mean an additional tourist offer for the locality and its region, which can
improve the number of its visitors. The local authorities brochures published for the
promotion of the locality also mention tourist caves as appealing destinations for visitors.
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Every tourist attraction means additional tourist offer and improves the attractive power
of the place. This also offers a possibility for the development of catering industry which
certainly is an important side activity. Therefore there are many restaurants and country
pubs nearby tourist caves which try to retain the tourist.
Caves which are situated close together can compete with one another. The example is
the Vilenica and Divaca cave, which are only a few kilometres apart. In the same group
we can add up Dimnice, Sveto and the Skocjan Caves. They are all located in the same
region of south-west Slovenia and can take over visitors from one another, even though
each is unique and worth visiting. On the other hand caves can be a promotion for one
another because a satisfied visitor will come back to see a nearby cave. A good example
of closely positioned caves are those in Postojna region: the Postojna cave, the Pivka
cave, the Črna cave and the cave under Predjama castle. They are under the
administration of Postojnska jame turizem d.d. which takes care also for the promotion of
other caves. When the tourist visits one of the caves, s/he gets brochures and leaflets
about the others, so visitors of Postojna cave often come to Predjama to see its castle and
cave.
Other caves (Križna cave, Županova cave, Kostanjeviška cave, Snežna cave, Pekel) are
not situated so close together as to compete with one another.
A development of cave tourism, for instance in Dolenjska or Štajerska region, can mean
an additional tourist offer for localities. Caves are an exceptional phenomenon there and
with investments in the environment friendly cave tourism, the caves could be better
protected and could attract bigger attention of visitors. Curently, the cave infrastructure in
the majority of tourist cave is out-of-date, which gives the impression of neglect and
smaller security. The guides should be given appropriate training, since they are the ones
who can considerably contribute to the sensibility of visitors and the protection of caves.
My opinion regarding the tourist caves, their management and perspectives is rather
divided. The future of caves is in the hands of managers whose knowledge, interests,
views and attitudes towards caves differ a lot.
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- Sliki 1, 2: Meritve temperature in prepiha oziroma gibanja zraka (Foto: D. Arsenović)
- Sliki 3,4: Prvi turistični vhod v Postojnsko jamo, ki danes ni v uporabi in umetno
odprt današni izhod (Foto: D. Arsenović)
- Slika 5: Betonirane poti v Škocjanskih jamah (Foto: D. Arsenović)
- Slika 6,7: Poškodovani kapniki v Marmitni dvorani in umetni rov, ki povezuje jamo
(nad rovom so vidni odlomljeni kapniki) (Foto: D. Arsenović)
- Slika 8: Razpadajoči les v Divaški jami – ostanek nekdanje varovalne ograje (Foto: J.
Trgo)
- Slika 9: V Križni jami, kot varovalno ograjo, še vedno uporabljajo lesene kole, ki jih
menjajo enkrat na tri leta (Foto: D. Arsenović)
- Sliki 10, 11: Stara plastificirana vrtna ograja in nova iz nerjavečega jekla, v
Škocjanskih jamah (Foto: D. Arsenović)
- Slika 12: V Kongresni dvorani v Postojnski jami so kable prve električne razsvetljave
napeljali v jamske stene (Foto: D. Arsenović)
- Slika 13: Primer zasenčenih luči v Postojnski jami (Foto: D. Arsenović)
- Sliki 14, 15: Reflektor v Škocjanskih jamah, ki povzroča lampenfloro in zasenčen
reflektor v Postojnski jami (Foto: D. Arsenović)
- Slika 16: Vrata na umernem izhodu iz jame Pekel (Foto: D. Arsenović)
- Slika 17: Problem lampenflore v jami Pekel (Foto: D. Arsenović)
- Sliki 18, 19: Počrnelost kapnikov v jami Pekel kot posledica dotikov obiskovalcev
(Foto: D. Arsenović)
- Sliki 20, 21: Maša ob dnevu Sv. Socerba v Sveti jami. (Foto: D. Arsenović)
- Sliki 22, 23: Polomljeni kapniki v Dimnicah in Sveti jami (Foto: D. Arsenović)
- Slika 24: Poškodba kapnika v Črni jami, zaradi namestitve varovalne ograje (Foto: D.
Arsenović)
- Slika 25: Hitra rast sige v Črni jami, ki že prekriva ograjo (Foto: D. Arsenović)
- Slika 26: Na kapnik privezana lesena ograja v Križni jami (Foto: D. Arsenović)
- Slika 27: Očrneli vhodni deli Postojnske jame, ki jih je ponekod že prekrila bela siga
(Foto: D. Arsenović)
- Slika 28: Luknjica v jamski steni, v katero so namestili les in zapičili držalo za svečo
(Foto: D. Arsenović)
- Sliki 29, 30: Svetilka v speleobiološki postaji in lestenci v Kongresni dvorani (Foto:
D. Arsenović)
- Slika 31: Nove ograje iz peskanega kromovega jekla v speleobiološki postaji (Foto:
D. Arsenović)
- Sliki 32, 33: Stojalo za svečo in mesto v steni v katero je bilo stojalo zapičeno (Foto:
D. Arsenović)
- Sliki 34, 35: Ostanki stare električne napeljave in grafitne elektrode za obločnice ter
nova reflektorska razsvetljva (Foto: D. Arsenović)
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- Slika 36: Poleg ostankov stare razsvetljave vrečka strupa (Foto: D. Arsenović)
- Slika 37: V jami se najdejo celi kupi smeti in ostanki pragov tračnic, ki razpadajo in
povzročajo neprijeten vonj (Foto: D. Arsenović)
- Slika 38: Kovanci v ponvicah (Foto: D. Arsenović)
- Slika 39: Podpisi na stenah kongresne dvorane (Foto: D. Arsenović)
- Slika 40: Bleiweisov podpis (Foto: D. Arsenović)
- Slika 41: Podpisi zaščiteni z mrežo (Foto: D. Arsenović)
- Slika 42: Profil jamskih tal v speleobiološki postaji (Foto: D. Arsenović)
- Slika 43: Izbrušen profil stalagmita v jamskih tleh (Foto: D. Arsenović)
- Sliki 44, 45: Table s katerih si lahko obiskovalci preberejo nakaj več o procesih v
jami (kroženje zraka v jami pozimi in poleti ter temperature in profil jamskih tal)
(Foto: D. Arsenović)
- Sliki 46, 47: Akvariji in terariji z razlagalnimi tablami (Foto: D. Arsenović)
- Slika 48: Umarni rov v Tiho jamo (Foto: D. Arsenović)
- Slika 49: Poti so ponekod betonirane, ponekod so le zbita jamska tla. Mestoma so poti
utrjene z zidovi. Ograje so železne in zastarele, postopoma jih menjujejo z novimi.
(Tiha jama) (Foto D. Arsenović)
- Sliki 50, 51: Mestoma so poti vsekane v sigaste tvorbe, ponekod pa so odbili kapnike,
da so omogočili prehod (Foto: D. Arsenović)
- Sliki 52, 53: Obnovljen Cerkvenikov most in dvigalo iz Velike doline (Foto: D.
Arsenović)
- Slika 54: Diskretno osvetljena jama s skritimi reflektorji (Foto: D. Arsenović)
- Slika 55: Za reflektorjem se razrašča lampenflora (Foto: D. Arsenović)
- Sliki 56, 57: Nove in stare ograje v Šumeči jami, ter luč, slepi obiskovalca (Foto: D.
Arsenović)
- Slika 58: V dodatni ponudbi vodniki omogočijo obiskovalcem, da se spustijo v strugo
reke Pivke in se s čolnom zapeljejo po njej (Foto: D. Arsenović)
- Slika 59: Turistična pot vsekana v jamske stene in umetno narejeni rovi (Foto: D.
Arsenović)
- Slika 60: Okna skozi katera lahko obiskovalci opazujejo reko Pivko (Foto: D.
Arsenović)
- Sliki 61, 62: Vhod v umetni rov med Pivko in Črno jamo, ter Črno in Postojnsko
jamo. Vrata preprečujejo umetno zračno cirkulacijo (Foto: D. Arsenović).
- Slika 63: Betonske stopnice, ograja pritrjena v sigo, ter zasajani kapnik (Foto: D.
Arsenović)
- Slika 64: Hitro odlaganje sige je že prekrilo železno ograjo (Foto: D. Arsenović)
- Sliki 65, 66: Žarnica zasenčena s steklom in reflektor v zadnji Veliki dvorani Črne
jame (Foto: D. Arsenović)
- Sliki 67, 68: Minirane stene v katere so naredili turistično pot in sledi miniranja
(Foto: J. Trgo)
- Slika 69: Umetni rov, ki povezuje jamo in železna vrata v rov (Foto: J. Trgo)
- Slika 70: Že dotrajana železna ograja in nova iz aluminija (Foto: J. Trgo)
- Slika 71: Merilnik rasti sige (Foto: J. Trgo)
- Slika 72: Akvarij v katerem je človeška ribica dostopna obiskovalcem za ogled (Foto:
J. Trgo)
- Slika 73: Ostanek nekdanje razsvetljave (Foto: J. Trgo)
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Slika 74: Nove betonske stopnice, pokrite z lesenimi deskami (Foto: J. Trgo)
Slika 75: Nove betonske stopnice in železne, ki vodijo v višje rove (Foto: J. Trgo)
Slika 76: V vhodnem delu je pot označena s kamni (Foto: J. Trgo)
Slika 77: V Veliko dvorano stopimo skozi ozek, umetno prekopan rov (Foto: J. Trgo)
Slika 78: Vhod na dnu udorne vrtače v katero se spustimo po železnih in betonskih
stopnicah (Foto: J. Trgo)
Slika 79: Umetni rov iz dna vrtače do Vhodne dvorane (Foto: J. Trgo)
Sliki 80, 91: Varovalne ograje so mestoma v izredno slabem stanju in neprimerno
pritrjene na kapnike (Foto: J. Trgo)
Slika 92: Počrnele poti, stopnice in kapniki (Foto: J. Trgo)
Slika 93: Na nekaterih mestih so preproge, da obiskovalci ne bi hodili po blatu (Foto:
J. Trgo)
Sliki 94, 95: Ob menjavanju ograj so les pustili ob poteh, ki tam razpada, širi
neprijeten vonj in daje videz neurejenosti (Foto: J. Trgo)
Slika 96: V jamo se spustimo po kamnitih stopnicah, vrezanih v skalo (Foto: D.
Arsenović)
Slika 97: Plesna dvorana; stopnice, ki vodijo na nekoliko zvišan del Plesne dvorane,
ki je služil kot oder (Foto: D. Arsenović)
Sliki 98, 99: Počrnelost kapnikov in eni izmed številnih odbitih kapnikov (Foto: D.
Arsenović)
Slika 100: Rdeča dvorana v kateri so se obiskovalci zadrževali in lomili kapnike
(Foto: D. Arsenović)
Slika 101: Umetno narejen prehod med Rdečo in Vilinsko dvorano (Foto: D.
Arsenović)
Slika 102: Lepo urejena okolica vhoda v jamo (Foto: D. Arsenović)
Slika 103: Rastlina raste ob turistični poti v jami, seme je najverjetneje na podplatih
prinesel eden izmed obiskovalcev (Foto: D. Arsenović)
Sliki 104, 105: Stopnice in poti v jami so slabem stanju (Foto: D. Arsenović)
Slika 106: Na kapnikih so vidne poškodbe, kot posledica miniranja (Foto: D.
Arsenović)
Slika 107: Polomljeni kapniki ob poteh, nekatere so poskušali sestavit (Foto: D.
Arsenović)
Slika 108: V poteh so velikokrat vidni kapniki (Foto: D. Arsenović)
Slika 109: Pot je speljana skozi 4 umetne rove (Foto: D. Arsenović)
Slika 110: Desno od vhoda v jamo v skalo vrezane stopnice na kor in kropilnik pod
njimi
Slika 111: Oltar, kjer še danes priložnostno potekajo maše in poroke (Foto: D.
Arsenović)
Slika 112: Del 6 m visokega zida v katerem so vzidani kapniki (zid podpira material,
ki so ga nasuli v vhodni dvorani (Foto: D. Arsenović)
Slika 113: Ponvica za oltarjem v kateri naj bi bila sveta voda (Foto: D. Arsenović)
Slika 114: Vhod v zadnji turistični del jame, kjer je včasih bila vinska klet (Foto: D.
Arsenović)
Slika 115: Strop vinske kleti na katerem so vidni le še ostanki stalaktitov (Foto: D.
Arsenović)
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- Sliki 116, 117: Stopnice v jami so iz jamskega materiala in utrjene z lesenimi
deskami ali iz kamnitih jamskih blokov. Varovalne ograje so lesene, poti pa označene
z belimi trakovi. (Foto: D. Arsenović)
- Slika 118: Poti so speljane po jamskih tleh in na enem delu obiskovalci hodijo čez
ponvice (Foto: D. Arsenović)
- Slika 119: Za obiskovalce zanimiva primerjava navadnega in jamskega medveda
(Foto: D. Arsenović)
- Slika 120: S fasetami pokrite stene Vodnega predora, ki so jih velik del minirali, da bi
nasuli pot za turiste (Foto: D. Arsenović)
- Slika 121: Nasuta do 1 m široka pot ob strugi (Foto: D. Arsenović)
- Sliki 122, 123: Merilni postaji v strugi in na turistični poti (Foto: D. Arsenović)
- Slika 124: Očiščene ponvice, ki niso »oživele« (Foto: D. Arsenović)
- Slika 125: Betonske stopnice po katerih se spustimo v Ledeno dvorano (Foto: J. Trgo)
- Slika 126: Umetni rov iz Ledene v Županovo dvorano (Foto: J. Trgo)
- Slika 127: Poti in stopnice so večinoma betonske, ograje pa iz železa, vrvi in
plastificirane žice (Foto: J. Trgo)
- Slika 128: Dva žvečilna gumija opažena v jamski steni (Foto: J. Trgo)
- Slika 129: Ploščad, kjer si obiskovalci odpočijejo (Foto: J. Trgo)
- Slika 130: Dom turističnega društva in lesena hišica – prodajalna kart in spominkov
(Foto: J. Trgo)
- Slika 131: Poti in stopnice v jami so v celoti betonirane (razen vhodnih 20 m) (Foto:
J. Trgo)
- Slika 132: Inštalacije so vidne in kvarijo izgled jame (Foto: J. Trgo)
- Slika 133: Reflektor in rast lampenflore (Foto: J. Trgo)
- Slika 134: Zasenčene luči v zadnji Kapniški dvorani (Foto: J. Trgo)
- Slika 135: Mostovi na potokom so betonski z železnimi konstrukcijami (Foto: D.
Arsenović)
- Slika 136: Oskrbniki imajo velike probleme z lampenfloro (Foto: D. Arsenović)
- Slika 137: V zgornje dele jame vodijo železne stopnice (Foto: D. Arsenović)
- Slika 138: Izhod iz jame je zaprt z nepredušnimi vrati (Foto: D. Arsenović)
- Sliki 139, 140: Prodajalna kart in jamarski dom pred jamo (Foto: D. Arsenović)
- Slika 141: Plesišče v vhodnem delu in dotrajane železne ograje (Foto: D. Arsenović)
- Slika 142: Del poti in ograj so pred ktarkim obnovili (Foto: D. Arsenović)
- Sliki 143, 144: Vhod v jamo in prodajalna kart (Foto: D. Arsenović)
- Slika 145: Z odprtjem vhoda se je povečal prepih in segrevanje vhodnega dela jame.
Nad vhod so namestili plastificirano ponjavo, ki preprečuje direktni vdor sončnih
žarkov v jamo. (Foto: J. Trgo)
- Slika 146: Umetno so povečali predor v vhodnem delu (Foto: J. Trgo)
- Slika 147: Poti v jami so naravne, iz jamskega materiala, varovalne ograje pa železne
(Foto: J. Trgo)
- Slika 148: V jamo in iz jame pridemo po železnih stopnicah (Foto: J. Trgo)
- Slika 149: V višini dosega polomljeni kapniki (Foto: J. Trgo)
- Slika 150: Vhodni del jame je osvetljen (Foto: J. Trgo)
- Sliki 151, 152: Polomljeni stalaktiti v višini dosega; jama Vilenica (Foto: D.
Arsenović)
- Slika 153: V Snežni jami odbiti stalaktiti nad turistično potjo. (Foto: J. Trgo)
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- Sliki 154, 155: Počrneli vhodni deli Postojnske jame so posledica požiga nemškega
skladišča bencina leta 1944. (Foto: D. Arsenović)
- Slike 156, 157, 158: Razrast lampenflore v jami Pekel (Foto: D. Arsenović)
- Slika 159: Prehod za obiskovalce v Križni jami, narejen z miniranjem jamskih sten
(Foto: D. Arsenović)
- Slika 160: Kamniti bloki, posledica minirane zožitve v strugi potoka v Križni jami
(Foto: D. Arsenović)
- Slike 161, 162, 163: Vhodna in izhodna vrata tunela, ter tunel v Tiho jamo;
Škocjanske jame (Foto: D. Arsenović)
- Slika 164: Vrata na začetku umetnega rova med Pivko in Črno jamo (Foto: D.
Arsenović)
- Sliki 165, 166: Speleoterapija v jami pri Sežani
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