UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

TOMAŽ KRAJNC

LJUBLJANA, 2016

UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOLOGIJO

SPELEOLOŠKA ANALIZA KRASA MED VIŠEVNIKOM IN
LIPANCO

DIPLOMSKO DELO

TOMAŽ KRAJNC

LJUBLJANA, junij 2016

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
FACULTY OF NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING
DEPARTMENT OF GEOLOGY

SPELEOLOGICAL ANALYSIS OF KARST BETWEEN
VIŠEVNIK AND LIPANCA

DIPLOMA THESIS

TOMAŽ KRAJNC

LJUBLJANA, June 2016

PODATKI O DIPLOMSKEM DELU
Število listov: 100
Število strani: 100
Število slik: 100
Število preglednic: 5
Število literaturnih virov: 43
Število prilog: 0

Študijski program: geologija

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Predsednik: doc. dr. Herlec Uroš
Mentor: izr. prof. dr. Mihael Brenčič
Član: izr. prof. dr. Verbovšek Timotej

Ljubljana, ………………………

ZAHVALA

Zahvaljujem se:
-

-

Aleksandri Krajnc, ki je z mano za potrebe diplomskega dela raziskovala vse
tri najglobje jame Pokljuškega grebena in prehodila površje nad njimi,
članom Društva za raziskovanje jam Ljubljana, s katerimi sem in bom tudi v
prihodnje preživel številne vikende v podzemlju pri raziskovanju in
dokumentiranju neznanega,
Mitji Prelovšku, ki je brezplačno opravil meritve fizikalno-kemičnih
parametrov,
avtorjem fotografij,
staršem za podporo in
mentorju za potrpljenje.

Brez vas tega diplomsko dela ne bi bilo!

IZVLEČEK

Ključne besede: geologija, Pokljuški greben, speleogeneza alpskih jam, fizikalnokemični parametri vode in zraka

Med Viševnikom in Velikim Selišnikom na Pokljuškem grebenu se nahajajo tri preko
400 metrov globoke alpske jame: Evklidova piščal, Trubarjev dah in Platonovo
šepetanje. Podani so opisi vseh treh jam. Za obravnavano območje je izdelana
geološka karta, v vseh treh jamah so zbrani različni geološki podatki, ki so nanešeni na
tlorisni načrt posamezne jame. Iz geoloških podatkov je ugotovljena korelacija poteka
jamskih rovov in prelomov na obravnavanem območju. V jami Evklidova piščal je
najdeno nahajališče limonita in razložen njegov nastanek. Ugotovljeno je, da so se vse
tri jame v času zadnje ledene dobe nahajale na pobočju ledenika, ki je imel svoje
redišče pod Viševnikom. V jami Evklidova piščal in jami Trubarjev dah so opravljene
fizikalno-kemične meritve jamske vode in zraka. Pridobljeni parametri so primerjani
med sabo in potrjujejo tezo, da gre pri vseh treh jamah za skupen jamski sistem.
Fizikalno-kemični parametri jamske vode so primerjani tudi s tistimi pridobljenimi na
izviru Krope, vendar rezultati ne potrjujejo smeri toka podzemne vode iz
obravnavanega območja proti izviru.
ABSTRACT

Keywords: geology, Pokljuka ridge, alpine caves speleogenesis, physical and chemical
parameters of the water and air

Three alpine caves over 400 meters deep (Evklidova piščal, Trubarjev dah and
Platonovo šepetanje) are located between Viševnik and Veliki Selišnik on the Pokljuka
ridge. Each cave is described in detail on the individual cave plan, where all of the
collected geological data is charted as well. In addition, a surface geological map of the
area above the caves is provided. A correlation between cave passages and faults in
this area is identified from collected geological data. The origin of limonite ore located
in Evklidova piščal cave is explained. It is found that during the last ice age all three
caves were located within the area of a glacier, which had its accumulation zone under
Viševnik. Physical and chemical measurements of cave water and air are made in
Evklidova piščal and Trubarjev dah caves. Physical and chemical parameters are also
compared with those obtained in the spring of Kropa. However, the presumption that
the underground karst water from the area originated in the Voje valley is neither
confirmed nor rebutted.
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1

UVOD

Od leta 2011 v okviru Društva za raziskovanje jam Ljubljana poteka raziskovanje novih jam na
Pokljuškem grebenu. Odkritih in raziskanih je bilo okoli 20več manjših in 3 globlje jame:
Evklidova piščal z dolžino preko 2 km in globino 429 m, Platonovo šepetanje z dolžino okoli
1,4 km in globino 566 m ter Trubarjev dah z dolžino okoli 2 km in globino 553 m. V vseh treh
jamah še vedno potekajo raziskave.
Vhodi v jame se nahajajo v centralnem delu Pokljuškega grebena, med Viševnikom in Velikim
Selišnikom, na nadmorski višini med 1.550 m in 1.850 m. Posledično imajo jame nekatere
tipične lastnosti globokih alpskih jam, kot so globoka vadozna brezna, podzemna voda na veliki
globini, erozijske stenske oblike in podobno. Od tipičnih alpskih jam se razlikujejo po
razmeroma velikem deležu horizontalnih fosilnih rovov in lokacijah vhodov.
Predhodnih raziskovalcev krasa obravnavano območje ni pritegnilo, kljub obsežnim sklenjenim
območjem zgornjetriasnega apnenca, odsotnosti površinskih vodotokov in prisotnosti ledinskih
krajevnih imen, ki nakazujejo na kras (Vrtačica, Pri rupah, Pekel).
S tem diplomskim delom se je poskušalo dokazati povezanost vseh treh jam v skupen jamski
sistem ter ob tem zbrati čim več geoloških podatkov o poteku prelomov, vpadih plasti, jamskih
sedimentih, prečnih profilih jamskih rovov in jamskih stenskih oblikah. To delo bo eden redkih
virov podatkov s tega območja, saj po odstranitvi jamarske opreme iz jam v njih najverjetneje ne
bo nihče več raziskoval.
Pri izdelavi pripravi diplomskega dela je bila poleg opravljenih terenskih raziskav pregledana
tudi vsa razpoložljiva geološka, geomorfološka, hidrološka in speleološka literatura, ki se
nanaša na območje Pokljuškega grebena ali širše. Dognanja in znanja iz literature so v
diplomskem delu uporabljena pri predstavitvi jam in površja nad njimi.
1.1 NAMEN IN CILJ
Namen diplomskega dela je:
preučiti obstoječo geološko literaturo širšega območja Pokljuškega grebena,
opisati jamske rove in geološka opažanja v treh najglobljih jamah Pokljuškega grebena,
izdelati geološke karte obravnavanih jam in površja nad njimi,
predstaviti izmerjene fizikalno-kemične parametre vode in zraka v obravnavanih jamah.
Cilj diplomskega dela je celovita speleološka obravnava območja med Viševnikom in Velikim
Selišnikom.
1.2 DELOVNA HIPOTEZA
Nastanek najglobljih jam na Pokljuškem grebenu je vezan na geološko sestavo in zgradbo
območja. Inicialno strukturo predstavljajo prelomi v zgornje triasnih apnencih, ki služijo kot
lokalne hidrološke bariere, ob katerih so se razvili jamski rovi.
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1.3 METODE DELA
Diplomsko delo je izdelano po induktivnem principu, saj je lega raziskovanih jam določila
obseg obravnavanega območja. Zbiranje podatkov se je začelo s terenskim delom v okviru
skupine jamarjev Društva za raziskovanje jam Ljubljana in je obsegalo raziskovanje in merjenje
začetnih delov novoodkritih jam v letih 2011-2013. V diplomskem delu so predstavljeni le rovi
raziskani do leta 2014, čeprav je raziskovanje in merjenje novih rovov v vseh treh jamah
potekalo tudi v letu 2015 in 2016.
Izdelava diplomskega dela se je začela s kabinetnim delom, zbiranjem in pregledom obstoječe
literature. Večina razpoložljive literature obravnava le centralni del Pokljuke, planoto, zato je
bila obdelana tudi literatura, ki se nanaša na splošne značilnosti krasa oziroma obravnava kraške
oblike.
Geološko kartiranje površja je potekalo 4 dni v mesecu oktobru 2014. Pri tem se je kot največji
problem pokazal težko dostopen, strm teren, ki je v veliki meri gosto poraščen z rušjem.
Kartiranje površja je bilo izvedeno po načelu vseh izdankov in je zajemalo določanje lege in
merjenje vpadov plasti in prelomov z geološkim kompasom.
V okviru terenskega dela so bile geološko kartirane vse tri obravnavane jame. Delo je obsegalo
merjenje vpadov plasti in prelomov z geološkim kompasom, dokumentiranje litoloških
značilnosti, popis jamskih stenskih oblik in jamskih sedimentov, fotografiranje ter skiciranje
prečnih profilov jamskih rovov. Za potrebe merjenja dimenzij rovov je bila uporabljena merilna
naprava Disto X, ki meri razdaljo, naklon in azimut.
Pri kartiranju v jamah, ki je potekalo od junija do septembra 2014, so se kot največji problem
pokazali mraz, vlaga, in dolgotrajen ter zahteven dostop do najglobljih delov jam. Kartiranje
jame Trubarjev dah je potekalo junija in je trajalo 6 dni. Pri tem je bil v veliko pomoč začasni
bivak na dnu jame, ki je omogočil večdnevno kartiranje brez vmesnega povratka na površje.
Mejenje fizikalno-kemičnih parametrov jamske vode in zraka je zahtevalo dodatna dva dni v
mesecu juliju 2014. Jama Platonovo šepetanje je dostopnejša, v njej se nahaja tudi začasni
bivak, tako da je kartiranje v njej potekalo le 3 dni v mesecu juliju. Kot najzahtevnejša se je
pokazala jama Evklidova piščal, saj v njej ni bivaka, tako da so vstop, geološko kartiranje in
izstop iz jame trajali tudi po 14 ur. Kartiranje je potekalo 4 dni v mesecu septembru 2014.
Fizikalno-kemični parametri jamske vode in zraka so bili izmerjeni že v avgustu 2013.
Meritev fizikalno-kemičnih parametrov v obeh jamah je izvedel Mitja Prelovšek (2014), Inštitut
za raziskovanje krasa. Uporabljene so bile naslednje merilne naprave: Vaisala GM70 s
pripadajočo sondo GMP222 za merjenje vsebnosti CO2, Multimeter WTW Multiline P4 za
merjenje pH, T in elektroprevodnosti, titracijska oprema za terensko določanje alkalnosti in sol
kot sredstvo za merjenje pretoka. Deklarirane napake merilnih sond so sledeče CO2 ±1,5%, pH
±0,05, T ±0,2°C, SEM ±2 μS/cm.
Na poti proti dnu jame Evklidova piščal se je merilo temperaturo vode in zraka, pH in
elektroprevodnost vode. Na poti iz jame se je merilo delež CO2 v zraku. Meritve v jami so bile
opravljene na globini med 5 in 429 m na 12 merilnih mestih, ki so enakomerno razporejena po
celotni jami. Na merilnih točkah brez tekoče vode niso bili izmerjeni vsi parametri.
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Na poti v jamo Trubarjev dah sta se merila temperatura zraka in vsebnost CO2 v zraku. Na poti
iz jame so se merili temperatura, pH, elektroprevodnost, koncentracija CO2 v vodi in alkalnost.
Parametri so bili iz loggerjev odčitani v nekaj minutah. Merjenje alkalnosti vode s pomočjo
titracije je dolgotrajnejši proces, ki je na posamezni merilni točki trajal več kot pol ure, pri tem
sta se naredila 2 niza meritev, prikazane so povprečne vrednosti. Alkalnost se je ugotavljala s
potenciometrično titracijo (dodajanje 0,02 M HCl kapljic v vzorec, dokler raztopina ni dosegla
pH = 4,5). Meritve so bile v jami opravljene na globini med 25 in 545 m na 7 merilnih mestih,
ki so enakomerno razporejena po celotni jami. Merilna mesta se nahajajo v velikih, prezračenih
jamskih rovih, da se čim bolj izniči vpliv izdihanega CO2. V bližini merilnih točk se v večini
primerov nahaja tudi koncentriran vodni tok, ki je potreben za zajem in analizo. Na merilnih
točkah v jami Trubarjev dah so bili vzeti 100 ml vzorci vode, ki so bili analizirani 28. 7. 2014 v
laboratoriju Inštituta za raziskovanje krasa. Tam se je s titrimetrično metodo določilo naslednje
parametre v vodi: alkalnost, celokupna trdota, kalcijeva trdota, magnezijeva trdota. Na petih
merilnih mestih so bile uspešno izvedene vse meritve parametrov v jami in laboratoriju.
V jami Platonovo šepetanje se zaradi pomanjkanja časa in raziskovalne opreme ni opravilo
meritev fizikalno-kemičnih parametrov jamske vode in zraka. Sklepa se, da se parametri ne bi
bistveno razlikovali od tistih iz jame Trubarjev dah. Predpostavka je narejena na dejstvu, da se
vhoda v obe jami nahajata nekaj metrov narazen v isti kotanji, obe jami se napajata iz istega
zaledja, trenutno najnižji točki obeh jam sta med sabo oddaljeni le 70 m.
Na izviru Krope v dolini Voje je Mitja Prelovšek (2014) dvakrat izvedel fizikalno-kemične
analize vode. Meritve so potekale ob normalnem vodostaju. Na terenu so bile izvedene
naslednje meritve: temperatura vode, pH, elektroprevodnost, alkalnost. Odvzelo se je tudi
100 ml vzorcev vode, ki je bil dan po terenskih meritvah analiziran v laboratoriju Inštituta za
raziskovanje krasa, kjer so se določili alkalnost, celokupna trdota, kalcijeva trdota in
magnezijeva trdota.
Po končanem terenskem delu so bili terenski podatki obdelani. Prečni profili rovov so bili na
podlagi meritev, fotografij in skic izdelani v programu Corel Draw, 3D modeli jam so bili
narejeni s programom Walls Project Editor 3D. Načrti vseh treh jam so bili izdelani s strani
članov Društva za raziskovanje jam Ljubljana. Kartografski prikazi obravnavanega območja,
vključno z geološko karto, so bili izdelani v programu QGIS.
Vsaka od obravnavanih jam je predstavljena z opisom rovov in geoloških opažanj, prikazan je
položaj rovov glede na hidrološki profil, podani so rezultati fizikalno-kemičnih meritev jamske
vode ter zraka.
Opisi rovov so ločeni na posamezne odseke, s poudarkom na dimenziji, obliki in usmerjenosti
rovov. Podrobneje so opisani predvsem horizontalni in subhorizontalni rovi, medtem ko so opisi
vadoznih brezen drugotnega pomena, saj dajejo malo reprezentativnih podatkov. Pri opisu rovov
so dodana tudi hidrološka opažanja. Opis posameznega dela jama se začne z izsekom tlorisne
skice. Izseki tlorisnih prikazov so brez merila, saj so različnih povečav, a imajo ohranjeno
usmerjenost v prostoru (orientiranost proti severu). Stene rovov so poimenovane glede na strani
neba.
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Pri opisu rovov so dodane tudi skice prečnih profilov rovov, ki so risane približno v merilu
1 : 200. Merilo zaradi težavne predstavljivosti najbolj odstopa v primeru zelo ozkih meandrov
oziroma velikih prostorov. Fotografije, ki predstavljajo prečne jamske profile imajo različno
merilo, ki ni določeno. Skice prečnih profilov imajo naslednje oznake: Ep-Ep' v jami Evklidova
piščal, Td-Td' v jami Trubarjev dah in Ps-Ps' v jami Platonovo šepetanje. Pri tem oznaka brez
apostrofa označuje levo stran rova gledano v jamo, oznaka z apostrofom pa desno stran rova. Za
lažje ločevanje profilov so ti tudi oštevilčeni. Večina profilov je obrnjenih proti dnu jame, pri
čemer so izrisani tako, da pridejo do izraza inicialne in sekundarne strukture, ki so imele
največji vpliv na razvoj rovov. Izdelani so bili predvsem v horizontalnih in subhorizontalnih
delih jam, ki so genetsko gledano starejši, kot mlajša brezna nastala v nezasičeni coni.
Pri podajanju geoloških jamskih podatkov je poudarek predvsem na vpadu plasti, prelomnih
conah in pojavljanju različnih sedimentov. Tako kot pri opisu rovov, so tudi geološka opažanja
razdeljena na posamezne odseke. Speleogeni elementi so podrobneje opisani le ob prvem
pojavljanju v jami. V podpoglavju o razvoju posamezne jame so predstavljena najverjetnejša
območja nastanka posameznih delov jame glede na hidrološki profil. Priloženi so tudi celotni
načrti jam, pri čemer so na načrtu iztegnjenega profila označeni položaji rovov v
hidrogeološkem profilu, na načrt v tlorisni projekciji pa so nanešeni geološki podatki.
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2

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
2.1 LEGA IN MEJA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA

Obravnavano območje obsega del Pokljuškega grebena, ki ima slemenitev v smeri jugozahodseverovzhod in je sestavni del Pokljuke. Ta leži v severozahodnem delu Slovenije in obsega
vzhodni podaljšek Julijskih Alp. Pokljuška planota se v večji meri dviga na nadmorski višini
med 1.200 m in 1.500 m, na severozahodu preide v Pokljuški greben, ki se dviguje nad 2.000 m.
Kraške oblike prihajajo do izraza na višjih nadmorskih višinah, kjer je rastje bolj redko,
sedimenti pa zaradi delovanja pobočnih procesov odsotni.

Legenda:
Pokljuški greben
obravnavano območje
vhod v jamo Evklidova piščal
vhod v jamo Trubarjev dah
vhod v jamo Platonovo šepetanje

Slika 1: Območje Pokljuškega grebena in območje med Viševnikom in Velikim Selišnikom, kjer
se nahajajo obravnavane jame: Evklidova piščal, Trubarjev dah in Platonovo šepetanje, karta je
orentirana proti severu, merilo 1:25.000
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Območje, obravnavano v diplomskem delu je na jugozahodu omejeno z Malim Draškim vrhom
(2.132 m), Viševnikom (2.050 m) in Kačjim robom, na severozahodu z Draškim robom, na
severovzhodu s pobočjem Velikega Selišnika (1.952 m) in na vzhodu z gozdno cesto, ki se vije
od Krucmanovih kont proti Lipanci.
2.2 GEOMORFOLOGIJA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
Pokljuški greben je bil tekom pleistocena večkrat pod ledenim pokrovom. Vsaka mlajša
poledenitev je erodirala ali prekrila sledove starejše. Večina tal, ki jih danes vidimo na
Pokljuškem grebenu, je torej nastala v obdobju od začetka holocena do danes, enako velja za
melišča.
Na obravnavanem območju med Viševnikom in Velikim Selišnikom je možno ločiti naslednje
tipe visokogorskega kraškega površja: pode, pobočje grebena in robno območje planote.

Slika 2: Podi pod Viševnikom, pogled proti severovzhodu (Avtor fotografije: A. Krajnc)

Podi predstavljajo uravnano območje nad gozdno mejo, kjer so globoka brezna nastala v
glacialih. Skoncentrirani padajoči potoki ledenice so skozi ledeniške razpoke korodirali globoka
vadozna brezna. Ob napredovanju in nazadovanju ledenikov so se mesta nastanka brezen
premeščala. Proces so v holocenu nadaljevali tokovi snežnice in deževnice. Obravnavani podi se
nahajajo na 1.900 m nadmorske višine in zavzemajo tretjino obravnavanega območja. Na
severozahodnemu delu se nekoliko dvignejo in končajo s skoraj 1.000 m visoko steno zgrajeno
iz dachsteinskih apnencev, ki se prevesi v dolino Krme. Proti jugovzhodu pode omejuje z
rušjem poraščeno pobočje. Tla so v večji meri odsotna, mestoma se pojavlja le rendzina (AR horizont). Teren podov seka več vzporednih vertikalnih prelomov, zaradi katerih je površje
izrazito razgibano (jarki in izbokline). Ob vzporednih prelomih je zdrobljena cona omogočala
ledenikom, da so erodiral vmesne kamnine po plastnatosti. Nekateri jarki so tako veliki, da so
vidni celo na digitalnih ortofoto posnetkih. V tuji literaturi so poimenovani »fracture trace«
(Ford in Williams, 2007). Večji del podov tvorijo lašti, ki so nastali v času zaradi preteklega
ledeniškega delovanja. Na obravnavanem območju imajo lašti enak vpad kot matična podlaga.
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V veliki meri jih je preraslo rušje. Večja območja neporaščene matične podlage je posledično
možno opazovati le v okolici jarkov, kjer so razgaljene skalne stene, ki pod kotom 40° vpadajo
proti centru jarka. Za pode so značilne različne površinske kraške oblike. Najpogostejši so
skalni žlebiči, redkejše so škavnice in škraplje.
Južno pobočje grebena zavzema večji del obravnavanega območja. Kraške oblike so na tem
območju večinoma slabo razvite, saj so v veliki meri pokrite s pobočnim gruščnatim
materialom. Kljub temu se najde več vhodov v jame, ki so večinoma tektonsko pogojeni.
Vzporedno s pobočjem se pojavljajo uravnani grebeni, ki so tektonsko-ledeniškega nastanka.
Robno območje planote pod gozdno mejo zavzema manjši del obravnavanega območja. Gre za
predele, ki so jih ledeniki za krajši čas prekrili. Pri umikanju so odložili morenski material, ki ga
gradi til in tilit. Površinske kraške oblike in vadozna brezna so na robnem območju zaradi
zasutja redko vidna na površju.
Obravnavano območje se lahko razdeli tudi na pas poraščenega visokogorskega krasa (pod
gozdno mejo) in visokogorski kras poraščen z rušjem (polgoli in goli kras) nad gozdno mejo.
Ker je del obravnavanega območja pokrit s pobočnim in morenskim materialom, se lahko
opredeli tudi kot pokriti kras. Poleg tega gre tudi za postglacialni kras, saj so se jame zaradi
koncentriranega vodnega toka v največji meri razvile prav zaradi taljenja ledenikov. V celotnem
obravnavanem območju prevladuje globoki kras, ki nastaja zaradi dovolj velike potencialne
razlike med površjem in dnom dolin, kar omogoča nastajanje globokih vadoznih brezen
(Gams, 2003).
2.3 KRONOLOŠKI PREGLED JAMARSKIH RAZISKAV NA POKLJUŠKEM GREBENU
Za začetek raziskovanja jam na Pokljuškem grebenu se šteje odkritje Brezna pri Medvedovi
konti v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Vhod v brezno se nahaja na nadmorski višini
1.390 m na severozahodnem zgornjem robu Medvedove konte, kjer Pokljuka preide v Pokljuški
greben. Do sredine sedemdesetih let prejšnjega so bile raziskane še 3 jame na Pokljuškem
grebenu. Od tega se dve nahajata nekje na pobočjih Tosca, vendar njuna lega ni natančno
opredeljena in sta brez načrta (Brezno v Toscu, katastrska številka 3900 in Jama v Toscu,
katastrska številka 4339). Tretja jama se nahaja v Streseni dolini (Brezno v Streseni dolini,
katastrska številka 4460), njena lega je označena na nekaterih topografskih kartah.
Nato je raziskovanje jam na Pokljuškem grebenu za 40 let zamrlo. Vzrok je bilo prepričanje, da
geološke razmere na tem območju, kljub veliki pogostosti apnencev in popolni odsotnosti
površinskih vodnih tokov, niso primerne za razvoj jam.
Jeseni 2011 se je raziskovanje jam ponovno začelo z odkopavanjem močnega dihalnika ob
nemarkirani poti, ki pelje od opuščenega kopa tilnega materiala v Krucmanovih kontah do
Blejske koče na Lipanci. V letu 2012 je bila večina raziskav jamarjev Društva za raziskovanje
jam Ljubljana usmerjena v odkopan dihalnik, katerega se je prijelo ime Evklidova piščal
(katastrska številka 10396). Dolžina vseh izmerjenih rovov v omenjeni jami znaša 2.063 m,
globina 429 m. Istega leta se je raziskalo tudi nekaj jam na podih pod Viševnikom.
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Leta 2013 se je odkril vhod v jamo Platonovo šepetanje (katastrska številka 10905), dolžina
rovov v tej jami je 1.401 m, globina jame znaša 566 m. Jeseni 2013 se je v isti kotanji našel
vhod v jamo Trubarjev dah (katastrska številka 10904), kjer je dolžina izmerjenih rovov okoli
2 km, globina 556 m.
V letih 2013 in 2014 je bilo na območju med Viševnikom in Velikim Selišnikom raziskanih
okoli 20 novih jam. Najdaljša in najgloblja izmerjena jama, ki se nahaja na platoju, je G-6
(Pokljuka) z dolžino rovov 86 m in globino 76 m. Tekom geološkega kartiranja površja za
potrebe diplomskega dela jeseni 2014 je bilo odkritih okoli 10 novih vhodov v jame, ki še niso
raziskane.
Preglednica 1: Seznam raziskanih jam na obravnavanem območju
Ime jame

Koordinate vhoda

Dolžina (m)

Brezno na robu Blejske konte (kat. št. 10890)

416137 136519

46

Globina (m)
18

Datum raziskovanja
29.06.2013

Čurka na robu Blejske konte (kat. št. 10891)

416137 136519

13

7

29.06.2013

Bela poroka (kat. št. 10910)

416201 136228

45

40

30.07.2013

Jama barvitih kombinezonov (kat. št. 10906)

415876 136141

59

35

30.07.2013

Sizifova skala (kat. št. 10907)

415839 136026

20

15

1.08.2013

G-1 (Pokljuka) (kat. št. 10621)

415773 135974

13

13

8.09.2012

G-2 (Pokljuka) (kat. št. 10622)

415768 135968

25

20

8.09.2012

G-4 (Pokljuka) (kat. št. 10624)

415737 135978

11

11

8.09.2012

G-5 (Pokljuka) (kat. št. 10635)

415812 135983

17

17

8.09.2012

G-6 (Pokljuka) (kat. št. 10636)

415811 135987

86

76

8.09.2012

Jama v jarku (kat. št. 10908)

416187 136015

13

12

30.07.2013

Jama me boli (kat. št. 10646)

416516 136167

17

8

1.05.2012

Evklidova spalnica (kat. št. 10648)

416477 136155

11

3

1.05.2012

Evklidova piščal (kat. št. 10396)

416775 136238

2063

429

1.09.2011

Trubarjev dah (kat. št. 10904)

416025 135830

2000

556

31.10.2013

Platonovo šepetanje (kat. št. 10905)

416008 135848

1401

566

1.07.2013

Brezno 2 pod Viševnikom (kat. št. 10643)

415913 135699

40

33

15.06.2012

Brezno 1 pod Viševnikom (kat. št. 10642)

415965 135687

57

37

15.06.2012

EPP-1 (kat. št. 10638)

416450 135800

23

23

14. 03. 2012

EPP-2 (kat. št. 10618)

416412 135790

20

19

14.03.2012

EPP-3 (kat. št. 10639)

416388 135798

18

18

14.03.2012

EPP-4 (kat. št. 10619)

416406 135808

17

11

22.07.2012

Žižkovo brezence (kat. št. 11214)

416741 135666

31

22

9.06.2014

A+P-1 (kat. št. 10620)

416647 135604

15

7

22.07.2012

Sneža (kat. št. 10902)

416990 135437

41

33

25.06.2013

Zob časa (kat. št. 10617)

417054 135260

42

22

22.07.2012
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3

TEORETIČNA IZHODIŠČA
3.1 GEOLOGIJA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
3.1.1

GEOTEKTONSKA UMESTITEV V PROSTOR

Južne Alpe so paleogeografsko gledano del Dinaridov, vendar so se od njih ločile v miocenu.
Formalno ležijo med Periadriatskim, Labotskim in Ljutomerskim prelomom, ki je v širšem
smislu del Balatonske prelomne cone, na severu ter Južnoalpsko narivno mejo in Savskim
prelomom na jugu (Placer, 2008). Južne Alpe se nadalje delijo na tri večje strukturne enote:
Južne Karavanke, Alpsko narivno grudo (vključuje celotne Julijske Alpe brez predgorja in
Kamniško Savinjske Alpe) in Slovenski bazen (predgorje Julijskih Alp) (Buser, 1980).
Južno od Savskega preloma se nahajajo Julijske Alpe, ki imajo zgradbo narivne grude s
Slatensko tektonsko krpo na vrhu. Grajene so iz spodnje in zgornje triasnih kamnin, na katerih
so erozijski ostanki jurskih in krednih kamnin. Narivna gruda Julijskih Alp je s KrnskoKoblanskim narivom narinjena na Slovenski bazen. Le-ta paleogeografsko ločuje Julijsko
karbonatno platformo na severu in Dinarsko karbonatno platformo na jugu, geografsko pa
zavzema dobršen del predgorja Julijskih Alp. Slovenski bazen gradijo globjevodne triasne,
jurske in kredne kamnine, strukturno pa je od Zunanjih Dinaridov na jugu ločen z Južnoalpsko
narivno mejo (Placer, 2008).

Slika 3: Geotektonska rajonizacija severozahodne Slovenije po Placerju (2008), karta je
orentirana proti severu, merilo 1:150.000
Legenda:
STO
Slatenska tektonska krpa
PAF
Periadriatski prelom
Krnsko-Koblanski narivni
KKTF
prelom
RVF
Ravenski in Sovodenjski prelom
SATB Južno alpska narivna meja

Južne Alpe

Zunanji Dinaridi

Slovenski bazen

Avstroalpinski
pokrovi

Karavanke(paleozoik)

obravnavano območje
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3.1.2

PREGLED PREDHODNIH GEOLOŠKIH RAZISKAV OBRAVNAVANEGA OBMOČJA

Geologijo Pokljuke je začel raziskovati Teller (1910). Pred smrtjo mu ni uspelo kartirati njenega
severnega dela, kamor spada tudi del Pokljuškega grebena. Kosmatt (1913) je po njegovi smrti
nadaljeval s kartiranjem severnega dela Pokljuke in Mežakle. Prvi je definiral geotektonsko
enoto »Zlatnaplatte«, ki jo danes imenujemo Slatenska plošča. Njegove raziskave je dopolnil
Winkler (1923). Avstro-ogrsko geološko karto Radovljice in okolice, na kateri se nahaja tudi
Pokljuški greben, je dokončal šele Vetters (1935).
S problematiko Slatenske plošče se je ponovno ukvarjal Seidel (1929), imenoval jo je Zlatenska
plošča. Predvideval je narivanje proti jugozahodu. Na podlagi podatkov Tellerja (1910),
Kossmata (1913), Härtela (1920) in Winklerja (1920) je izdelal karto obsega Slatenske plošče.
Po njegovih raziskavah je Slatenska plošča zavzemala celotno območje Pokljuškega grebena
(Ramovš, 2000).

Slika 4: Obseg Slatenske plošče po Seidlu (1929), ki jo v svojem članku povzema Ramovš (2000)

Z morfogenezo Julijskih Alp se je prvi ukvarjal Rakovec (1937). Ugotovil je, da je pokljuški
ravnik, ki seže tudi v južni del Pokljuškega grebena, nastal v pliocenu. Pokljuka, Mežaklja in
Jelovica tako predstavljajo ostanek skupne večje izravnave, ki je nastala zaradi denudacijskega
delovanja rek v tropskem podnebju. V svojem delu Rakovec našteva številne nivoje teras, ki jih
združuje glede na nadmorsko višino. Njihov nastanek razlaga z eksogenimi procesi.
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Razčlenjenost pokljuškega ravnika na posamezne planote je posledica pleistocenskih
poledenitev in kvartarne tektonike (Žlebnik, 1990).
Vzhodni del Pokljuškega grebena gradijo zgornje triasni apnenci z roženci, ki jih opisal že
Härtel (1920). V svojih tekstih in na kartah jih je označeval kot Hok (Hornsteinkalk). Ramovš
(1986) je v Pokljuški soteski opisal zgornje triasne apnence z roženci, s poudarkom na ostankih
elementov konodontov. V geološko terminološkem slovarju (2006) je ta formacija imenovana
pokljuški apnenec. Gre za cordevolijski skladnat apnenec z gomolji rožencev in konodontov.
Cousin (1981) je enake zgornje triasne apnence imenoval Zatrnik apnenci, po naselju Zatrnik, ki
se nahaja v bližini Pokljuške soteske.
Prva sta se s poledenitvijo tega območja ukvarjala Penck in Brückner (1909). Zaradi prenizko
ugotovljene višine glacialnega ledu v dolini Save Bohinjke sta trdila, da Pokljuka in Pokljuški
greben nista bila podvržena poledenitvi. Härtel (1920) je na svoji geološki karti prvi na Pokljuki
označil kvartarne plasti, pri čemer ni ločil moren od drugih kvartarnih sedimentov. Melik (1928)
je našel morenski nasip na planini Na Jelju.
Šifrer (1952) je preučeval ostanke poledenitev na Pokljuki. Ločil je morene riškega glaciala, za
katere je značilen sprijet material (tilit) in morene wurmskega glaciala, ki vsebujejo nesprijet
material (til). Samih glacialnih ostankov višje na Pokljuškem grebenu ni preučeval. Glede na
njegove raziskave se je bohinjski ledenik z južnim krakom preko Goreljeka dvigal do Mrzlega
Studenca, po severnem kraku pa preko Rudnega polja in Rudne doline proti Mrzlemu studencu.
Pokljuški greben je natančneje geološko razčlenjen na Osnovni geološki karti Beljak in Ponteba.
Kartiranje, ki je potekalo med leti 1977 do 1985, je do leta 1980 je vodil Ferjančič, leta 1981 je
vodstvo kartiranja prevzel Jurkovšek (1987). Za natančno geotektonsko umestitev v prostor je
pomembna še Osnovna geološka karta Tolmin in Videm, kartiranje je med leti 1969 in 1984
vodil Buser (1986).
Glede na Osnovno geološko karto Beljak in Ponteba (Jurkovšek, 1987). se vzhodno od
Viševnika med dachsteinskim apnencem pojavljajo posamezni majhni grebeni kolonijskih koral,
katerih sedimentološke raziskave kažejo na precej razgibano okolje. Na splošno je masivni
srednje do zgornje triasni apnenec v Julijskih Alpah zaradi slabe raziskanosti slabo starostno
razčlenjen.
Na Studorskem prelazu so bili najdeni in opisani ostanki spodnje triasnih foraminifer,
konodontov, školjk in polžev. Paleookolje nastanka je bil distalen del karbonatne platforme do
koder so imeli nevihtni valovi še vpliv. Posamezni odlomki amonitov pričajo o povezanosti
karbonatne platforme z odprtim morjem. Kamnine iz Studorskega prelaza imajo sicer podoben
razvoj kot ostale werfenske plasti v Južnih Alpah (Kolar-Jurkovšek et al., 2013).
V plasteh iz Studorskega prelaza je bil najden tudi redek primer fragmenta kosti dvoživke,
verjetno gre za kapitozavra (družina Capitosauridae). Kapitozavri so bili primitivni amfibiji,
podobni današnjim aligatorjem. Veliki so bili do 2 metra, živeli so v plitvomorskem okolju.
Fosili te živali se pojavljajo le v olenekiju (zgornji del spodnjega triasa) (Lucas et al., 2008).
Prelomi alpske in prečnoalpske smeri so predterciarne starost, vendar so bili kasneje
reaktivirani. Dinarski in prečnodinarski prelomi so nastali na prehodu iz miocena v pliocen.
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Dinarski prelomi so večinoma desnozmični s subvertikalnim do vertikalnim vpadom. Narivanje
je na območju Julijskih Alp nastalo v dveh fazah. V prvi, dinarski fazi, od oligocena do
spodnjega miocena, je narivanje potekalo proti jugozahodu. V drugi, alpski fazi, od miocena
naprej, pa proti jugovzhodu (Vrabec in Fodor, 2006).

Slika 5: Posplošen litostratigrafski stolpec razvoja triasa
v Julijskih Alpah po Kolar-Jurkovšek et al. (2013)
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3.1.3

NARIVNA ZGRADBA POKLJUŠKEGA GREBENA IN ŠIRŠE OKOLICE

Celotno poglavje o narivni zgradbi Pokljuškega grebena in širše okolice, vključno s podpoglavji,
je povzeto po Geološkem tolmaču za list Tolmin in Videm (Buser, 1986).

Slika 6: Geološka karta Pokljuškega grebena in okolice z označenimi narivnimi enotami in
prelomi, prirejena po Osnovni geološki karti Beljak in Ponteba (Jurkovšek, 1987) in Osnovni
geološki karti Tolmin in Videm (Buser, 1986), karta je orentirana proti severu, merilo 1:75.000
Legenda:

narivna in prelomna meja
Viševniške luske
narivna in prelomna meja
Pokljuškega pokrova

narivna in prelomna meja
Slatenskega pokrova
območje Pokljuškega
grebena

Pokljuški greben skupaj s celotnimi Julijskimi Alpami predstavlja tektonsko zgradbo tipa »fold
and thrust belt«. Gre za območje več pokrovov, ki so nastali iz velikih poleglih in pretrganih gub
zaradi pritiskov od severa proti jugu oziroma od severovzhoda proti jugozahodu. Posledično si
sledijo od severa proti jugu vedno globlje strukture. Plasti imajo večinoma dinarsko smer
(severozahod-jugovzhod), ki je nastala ob gubanju in narivanju v neogenu. Pogosto pa potekajo
plasti tudi v prečno dinarski smeri (severovzhod-jugozahod), kar je odraz predhodnega gubanja
v zgornji kredi in paleogenu.
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Grudasta zgradba je nastala po izvršenem narivanju, ko so bile večje in manjše grude ob strmih
prelomih dvignjene oziroma spuščene ali celo horizontalno premaknjene (zmik).
Po Buserju (1986) je Viševniška luska samostojna tektonska enota ločena od Slatenskega
pokrova in Pokljuškega pokrova. Jurkovšek (1987) širše območje Viševnika in Lipance uvršča k
Slatenskem narivu. Krnski in Pokljuški nariv združuje v Julijski nariv. Loči pa Rovtarsko lusko,
ki naj bi bila ekvivalent Viševniški luski. Le-ta je po obsegu precej manjša kot Buserjeva
Viševniška luska.
3.1.3.1 SLATENSKI POKROV

Slatenski pokrov zavzema območje vzhodno od doline Triglavskih jezer, med Črnim jezerom,
planinami Viševnik, Dedno polje in Laz, hribom Mali Stog, vrhnjim delom Kanjavca in
Triglava ter poteka naprej proti vzhodu preko Rži in Rjavine. Pokrov sestavlja beli masivni
zgornje do spodnje triasni apnenec, ki se jasno loči od spodaj ležečega dachsteinskega apnenca.
Narivna ploskev je na vsej dolžini pokrita z gruščem, vendar je po njeni oblikovanosti moč
sklepati, da položno vpada proti severu. Še posebno je značilen narivni rob nad Ogrado,
Viševnikom, Tičarico in Zelnarico v obliki strme stopnje, v kateri se kaže masivni apnenec.
Narivna ploskev slatenskega pokrova je tektonsko močno zdrobljena in limonitizirana.
Predstavlja najvišjo narivno enoto območja Julijskih Alp.
3.1.3.2 VIŠEVNIŠKA LUSKA

Viševniška luska je imenovana po hribu Viševnik. Med pokrovom Slatenske plošče in južneje
ležečim Pokljuškim pokrovom so med planinama Krstenica in Grintojca ter severno od
Uskovnice erozijski ostanki spodnje triasnih plasti, katerih obseg se proti severu v smeri
Viševnika močno poveča. Te plasti so med zgornje triasnimi skladi tujek in se njihovega pojava
ne da razlagati drugače kot z narivno zgradbo. Pri planini Grintojca leži spodnje triasni
laporovec na zgornje triasnem dachsteinskem apnencu z megalodontidami, medtem ko so na
vzhodni strani Malega Stoga dachsteinski apnenci Slatenske plošče, ki vsebujejo megalodontide,
v jasnem narivnem stiku s spodaj ležečimi spodnje triasnimi laporovci. Odprto ostaja vprašanje,
ali so spodnje triasne plasti samostojen pokrov ali le luska v okviru Slatenske plošče. Teh lusk
ne sestavljajo le spodnje triasne plasti, ampak tudi anizijski dolomit, ki leži nad spodnje
triasnimi laporovci med planinama Grintojca in Krstenica.
3.1.3.3 POKLJUŠKI POKROV

Pokljuški pokrov sestavlja srednje do zgornj etriasni apnenec med Ivnatim vrhom, Goreljkom,
Uskovnico in Voglarjem. Južni narivni rob poteka med Koprivnikom, Podjeljami in dolino
potoka Ribnica. V tem delu je narivna meja izrazita, saj ležijo južno od nje jurske in kredne
kamenine in je apnenčasta gmota pokrova orografsko močno poudarjena. Od planine Blatce je
mejo proti zahodu težje slediti, saj meje litološko enakih plasti obeh pokrovov neposredno
prehajajo druga v drugo. V pomoč so zdrobljene in limonitizirane cone v apnencu, ki spremljajo
narivni rob na vzhodnem pobočju Vogarja, in spodnjekredne flišne plasti, ki so ukleščene ob
narivu na planini Hebed ter najbolj zahodni pojav skladnati zgornje triasnega apnenca z roženci
na območju planine Vodični vrh.
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Med planinama Vodični vrh in Pri jezeru se Pokljuški nariv verjetno izklini in tako leži proti
zahodu Slatenski pokrov brez vmesnega Pokljuškega pokrova neposredno na Krnskem narivu.
Južna narivna ploskev je pokrita z gruščem na vsej dolžini. Lepo odkriti narivni kontakt je viden
le v potoku Gorjupovec severno od vasi Podjelje. Narivna ploskev ni ravna in vpada pod kotom
20° proti severovzhodu. Jurski skrilavec je pod narivno apnenčasto gmoto močno deformiran in
drobno naguban.
3.1.3.4 KRNSKO-KOBLANSKI POKROV

Krnsko-Koblanski pokrov je največja in najbolj jasna enota, ki obsega skoraj celoten predel
Julijskih Alp zajetih na Osnovni geološki karti Tolmin in Videm (Buser, 1986). Pripada mu
območje med Bohinjsko kotlino, Bohinjskim grebenom, Krnom in Bovško kotlino, na zahodu
pa vključuje še južne predele Kanina. Sestavljajo ga pretežno zgornje triasni apnenci z redkimi
erozijskimi ostanki jurskih in krednih plasti.
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3.2 SPELEOLOGIJA
3.2.1

KRAŠKE JAME

Definicija kraške jame se razlikuje po posameznih državah, znanstvenih vedah in organizacijah.
Po Gamsu (2003) so jame za človeka prehodne podzemne votline. Po Fordu in Williamsu
(2007) so jame korozijsko nastale naravne podzemne odprtine v kamnini, ki so širše od 15 mm.
V slovenskem jamarstvu se, v skladu z dogovorom glede oddaje načrtov jam v Kataster jam, ki
ga vodi Inštitut za raziskovanje krasa, za jamo šteje vsak naravni podzemni prostor daljši od
10 m, ne glede na okoliško kamnino.
Za razvoj kraških jam in ostalih kraških oblik sta nujna prisotnost karbonatnih kamnin in voda.
Voda iz površja prenika skozi epikras in nezasičeno cono. Voda se obogati s CO2 v atmosferi in
v tleh, ter ga porablja pri raztapljanju karbonatnih kamnin v nezasičeni coni. Ravnotežje med
parcialnim tlakom CO2 v vodi in parcialnim tlakom CO2 v okoliškem zraku odloča o tem, ali bo
voda v jami agresivna (kemično raztapljanje) ali prenasičena (odlaganje sige) (Ford in Williams,
2007).
3.2.2

VPLIV

LITOLOGIJE, PETROLOGIJE IN STRUKTURNE GEOLOGIJE NA RAZVOJ

KRAŠKIH JAM

Na hitrost kemičnega raztapljanja in s tem na razvoj različnih kraških oblik medsebojno vplivajo
različni geološki dejavniki, ki so predstavljeni v nadaljevanju poglavja.
3.2.2.1 VSEBNOST KARBONATOV

Čistost karbonatov predstavlja delež apnenca ali dolomita napram netopnim ostankom v
celotnem volumnu kamnine. Večji je delež karbonatov v kamnini, bolj je ta podvržena
raztapljanju. V primeru, da je delež karbonatov v kamnini pod 70%, so kraški pojavi slabo
razviti ali pa do njih niti ne pride. Netopen ostanek v apnencih v večji meri predstavljata kremen
in glineni minerali.
Za dolomit je značilno delno raztapljanje, pri čemer počasneje topni delci zamašijo začetne
drobne kraške kanale in s tem upočasnijo nadaljnje zakrasevanje. Posledično so jame v dolomitu
razmeroma redke in slabo razvite (Ford in Williams, 2007).
3.2.2.2 VELIKOST ZRN IN STRUKTURA KAMNIN

Različne študije so pokazale, da je koroziji najbolj podvržen biomikritni apnenec, ki mu sledi
mikritni apnenec. Najpočasneje se raztaplja sparitni apnenec, ki vsebuje največja kalcitna zrna.
Občasno pride do pojava, da so drobnozrnati apnenci manj topni kot debelozrnati. To je
posledica homogene teksture kamnine z enakomerno majhnimi zrni, ki tvori zelo ravno
(nehrapavo) površino na mikroskopski ravni (Ford in Williams, 2007).
3.2.2.3 POROZNOST KAMNINE

Voda se v kamninah nahaja v praznih prostorih oziroma porah, ki so različnega izvora in oblik.
V hidrogeologiji so opredeljeni naslednji tipi poroznosti: primarna poroznost, ki nastaja tekom
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celotnega procesa nastanka kamnine, sekundarna poroznost, ki nastaja tekom tektonskih
deformacij (narivanja in prelamljanja zemeljske skorje, zajema razpoklinsko poroznost) ter
terciarna poroznost, ki nastaja z raztapljanjem vzdolž vseh nezveznosti v kamnini zaradi
delovanja toka podzemne vode (zajema kraško poroznost). Treba je še ločiti celotno poroznost
in učinkovito poroznost. Celokupna poroznost je definirana kot razmerje por glede na celoten
volumen kamnine. Za efektivno poroznost je značilna povezanost por, po katerih prihaja do
difuznega toka vode (Ford in Williams, 2007).
Za zakrasevanje in nastanek različnih kraških oblik v karbonatnih kamninah sta odločilnega
pomena razpoklinska in kraška efektivna poroznost, ki se po navadi prepletata. V diplomskem
delu je zato uporabljen izraz kraško-razpoklinska poroznost.
3.2.2.4 LEZIKE, RAZPOKE IN PRELOMI

Lezike, razpoke in prelomi so geološke strukture, ki predstavljajo ploskovne diskontinuitete.
Bolj kot je kamnina pretrta, bolj je podvržena kemičnem raztapljanju. Ploskovna nezveznost je
sestavljena iz dveh kamninskih površin, vmesni prostor zapolnjuje različen material, lahko tudi
zrak. V primeru, da pride do vtoka podzemne vode v efektivno poroznost vzdolž ploskovne
diskontinuitete, obstaja možnost, da se ob njej razvije kraška poroznost. V naravi do
omenjenega pojava pride redko. Posamezne lezike razvite v tankoplastnatih kamninah imajo
površino le nekaj kvadratnih metrov in so za razvoj kraških oblik manj primerne. Lezike razvite
v srednje do debeloplastnatih kamninah lahko zavzemajo površino 103-106 m2, zato jih
opredelimo kot zvezne. Ob takšnih lezikah se pogosto razvije začetni horizont. Razpoke
predstavljajo nezvezne ploskve, ob katerih je prišlo do neznatnih premikov. V plastnatih
kamninah so razpoke večinoma usmerjene pravokotno na lezike in so za vodo nedostopne.
Prelomi so nezvezne ploskve, v katerih je prišlo do premikov, večjih od 1 cm (Ford in Williams,
2007).

Po pretrtosti in zdrobljenosti kamnin znotraj preloma Šušteršič in Knez (1995), glede na
ugotovitve Placerja (1982), ločita naslednja območja:
Zdrobljena cona predstavlja centralni del preloma, zanjo so značilne močno pretrte
kamnine. Znotraj zdrobljene cone se nahajajo tektonska glina, tektonski zdrob in tektonska
breča. Kraškim vodam zdrobljena cona predstavlja bariero.
Porušena cona predstavlja območje pretrtih kamnin na zunanji strani zdrobljene cone ali
med dvema prelomoma. Kamninski sklad je razdeljen na večje ali manjše bloke, ki so
slabo sprijeti ter premaknjeni v različnih smereh. Prostor med posameznimi bloki je lahko
zapolnjen s kalcitnimi kristali ali rdečo ilovico. Za vodo je porušena cona dobro prepustna,
saj ima visoko razpoklinsko poroznost.
Razpoklinska cona predstavlja več 10 m široko območje z gostimi vzporednimi razpokami
v več smereh. Premiki ob razpokah so neznatni, vpadi plasti so enaki kot v okolici. Za
vodo je razpoklinska cona še bolj prepustna kot porušena cona, saj ima visoko
razpoklinsko poroznost.
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3.2.3

HIDROLOGIJA KRASA

Kraški hidrološki sistem se deli na podsistem površinskega in podzemnega toka vode.
Podsistem površinskega toka vode je v krasu zelo redko razvit v celoti, prisotne so le nekatere
njegove komponente. Del te vode lahko odteče po površini v vodotoke, večji del vode se
infiltrira v tla. Kjer lahko pride do začasnega uskladiščenja, ponovnega odtoka v površinske
tokove, toka proti gladini podzemne vode ali vrnitev v atmosfero preko evapotranspiracije.
Opisan kraški hidrološki sistem velja za epigene jame oziroma jame nastale pod vplivi meteorne
vode. Podsistem podzemnega toka vode sestavljata nezasičeno in zasičeno območje jame. V
krasu je celoten tok vode gravitacijsko induciran, pri čemer ima lahko prosto gravitacijsko ali
tlačno gladino (Brenčič, 1995).
3.2.3.1 Z VODO NEZASIČENO OBMOČJE JAM

Pogosto uporabljena tujka za nezasičeno območje je vadozna cona. Gre za območje med
površjem in zasičeno cono, kjer voda pod vplivom gravitacije polzi po stenah navzdol. Lahko se
tudi združi, pri tem gre za vodni tok s prosto gladino oziroma viseči tok. Posebno mesto znotraj
vadozne cone ima epikraška cona. Gre za zgornji površinski sloj, kjer prihaja do stika med tlemi
(pedosfero) in geološko podlago. Preperina se pogosto zajeda v skalne bloke v obliki zapolnitev
špranj, žepov, razširitev vzdolž lezik med plastmi ter razpok znotraj porušene in razpoklinske
cone blizu površja. Večina padavinske vode se v pokritem krasu mesece zadržuje v epikrasu v
obliki talne vlage, od koder jo nove padavine postopoma potisnejo v globino. Vadozna cona
lahko preko kapilarno podprte vode in koncentriranih vodnih tokov zvezno prehaja v freatično
cono. Mejo med obema conama predstavlja nihajoča gladina podzemne vode, ki se neprestano
spreminja. To je lahko prosta gladina vode v odprtih kanalih ali pa voda v med seboj povezanih
razpokah. Gladina podzemne vode v krasu je zelo nepravilna, neprestano spreminjajoča se
sklenjena površina. Osnovna oblika jamskega rova v vadozni coni je kamin oziroma brezno. Gre
za vertikalne rove, ki imajo v prečnem profilu značilno okroglo obliko. V primeru visečega toka
nastanejo meandri (Ford in Williams, 2007).
3.2.3.2 Z VODO OBČASNO IN STALNO ZASIČENO OBMOČJE JAM

Pogosto uporabljena tujka za zasičeno območje je freatična cona. Prenikanje vode skozi
vadozno cono zaustavi neprepustna podlaga po kateri se voda pretaka proti izvirom. Vzpostavi
se gladina kraške vode, ki v freatični coni zalije rove in razpoke do stropa (vodni tok oblikuje
vse stene v rovu). V zalitih rovih in razpokah, pride do vzpostavitve počasnega tlačnega toka
vode, ki je gravitacijsko injeciran. Gladina kraške vode se v povezanih kraških rovih in
razpokah nahaja na višjih nadmorskih višinah, čim bolj je freatična cona oddaljena od izvira.
Kraško-razpoklinski vodonosnik v ožjem pomenu besede predstavlja prav freatična cona.
Posebno mesto znotraj freatične cone zajema epifreatična cona. Zgornjo mejo tega območja
predstavlja gladina podzemne vode v času maksimalnih pretokov (poplave), spodnjo mejo pa
predstavlja gladina vode ob izrednih sušah. Višinska razlika med mejama je velika v kraških
vodonosnikih z velikimi pretoki (pretočni kras) in v kraškem masivu s slabšo
vodoprepustnostjo.
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Osnovna oblika jamskega rova v freatični coni je rov, ki ima v prečnem profilu elipsasto obliko.
Ob prelomih in lezikah lahko nastanejo tudi freatični skoki, ki pogosto zaradi svoje vertikalne
komponente spominjajo na vadozna brezna (Ford in Williams, 2007).
3.2.1 JAMSKA KLIMA
V masivu, ki vsebuje globoko nezasičeno cono, so kamnine v približnem temperaturnem
ravnovesju z zrakom in vodo, ki teče skozi jamski sistem. Na splošno velja, da je temperatura
zraka v jami približno v ravnovesju s temperaturo vode in kamnine, ki obdaja rov. Prav tako je
temperatura zraka v jami približno enaka povprečni temperaturi zraka na površju nad jamo.
Odstopanja pri temperaturi vode so odvisna od tega, ali gre za dotok deževnice ali snežnice v
podzemlje (Badino, 2010).
V jamskem sistemu, ki ima več vhodov na različnih nadmorskih višinah, prihaja do premikanja
zraka. Prepih nastaja, ker je gostota zraka v jamskem sistemu konstantna, med tem ko je na
površju gostota zraka poleti nižja in pozimi višja. Sekundarni vzrok predstavljajo nenehne
spremembe zunanjega zračnega tlaka, v primerjavi z jamskim, ki je relativno konstanten. Tako
poleti prihaja do spuščanja zunanjega gostejšega zraka v jamski sistem. Pozimi pa se zunanji
gostejši zrak skozi jamski sistem dviga (Badino, 2010).
3.2.2

PREČNI PROFILI JAMSKIH ROVOV

Sosledje dogodkov, ki so potekali tekom speleogeneze, je možno vsaj delno ugotoviti s pomočjo
oblike prečnih profilov jamskih rovov ter stenskih oblik, ki se pojavljajo na obodu rovov. Za
starejše freatične rove je značilna popolnoma okrogla, za mlajše freatične rove pa elipsasta
oblika. Če rov nastaja z vodnim tokom s prosto gladino nastane gravitacijski profil, ki ima
razmeroma ravno dno in kupolast strop. Za vadozno cono so značilna brezna in meandri. To
dokazuje, da na obliko jamskega rova najbolj vpliva hidrološka cona nastanka posameznega
dela jame.(Slabe, 2014).
Na obliko rovov ima velik vpliv tudi vpad plasti glede na jamski prostor in z njim povezani
odlomi kamnine, ki velikokrat popolnoma preoblikuje primarno obliko rova. Podiranje stropa se
zgodi zaradi spremembe mehanskih napetosti v kamnini. Produkt tega so posamezni skalni
bloki, odkruški, v skrajnih primerih pa večji skalni podori oziroma skupek skalnih blokov, ki so
se odlomili iz več kot ene plasti. Nastanek podornih dvoran in večjih podorov je vezan na
geološke strukture (predvsem prelomne cone), prisotnost vadoznega vodnega toka in nihajočo
gladino podzemne vode (Gabrovšek in Stepišnik, 2011).
Pri tem je pomembno dejstvo, da sta za starejše rove značilna odlaganje sedimentov in podiranje
stropa. Pri večini najstarejših rovov volumsko gledano podori predstavljajo veliko večji delež
materiala kot sedimenti. V primeru mlajših rovov prevladuje korozija.
3.2.3

JAMSKE STENSKE OBLIKE

Reliefne jamske stenske oblike lahko glede na nastanek delimo v dve skupini: korozijskoerozijske in akumulacijske. Korozijsko-erozijske oblike ali speleogeni nastajajo zaradi procesov
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raztapljanja in odnašanja matične kamnine iz kraških rovov. Akumulacijske oblike ali
speleotemi nastajajo zaradi odlaganja trde faze iz vode na jamsko steno (Gams, 2003).
3.2.3.1 SPELEOGENI

Erozijske stenske oblike lahko voda oblikuje ploskovno, linijsko in točkovno. Za enakomerne
ploskovne dejavnike, kot so stoječa voda in vlaga na stiku z drobnozrnato naplavino, je značilno
predvsem difuzijsko odnašanje produktov raztapljanja kamnine. Linijsko delovanje oziroma
tokovno delovanje vode nastaja s pretakanjem manjših količin vode po kamnitem dnu ali nad
drobnozrnato naplavino, polzenjem vode in vrtinčenjem zračnega toka, ki obliva kamnino. Pri
točkovnem delovanju vode erozijske stenske oblike nastanejo zaradi padca vodnega toka,
polzenja vode iz razpoke v stropu in kapljanja (Slabe, 2014).
Pogosto se v slovenski kraški terminologiji za speleogene uporablja sopomenka skalne oblike.
Preglednica 2: Seznam najpogostejših erozijskih jamskih stenskih oblik v jamah Pokljuškega
grebena, prirejeno po Slabetu (2014)
Jamska stenska oblika

Način nastanka

Cona nastanka

Proces na kamnini

velika faseta

vodni tok

freatična

korozija

srednja faseta

vodni tok

epifreatična

korozija

mala faseta

vodni tok

vadozna

korozija

talni žleb

vodni tok

vadozna

korozija

padajoči vodni tok

vadozna

erozija

zračni tok

vadozna

korozija

biogena razjeda

lišaji, mahovi

vadozni (vhodni deli)

korozija

anastamoza

draslja
kondenzna zajeda

nad naplavino

freatična

korozija

stropna kotlica

vodni tok

freatična/epifreatična

korozija

stenska zajeda

polzenje vode

vadozna

korozija

vodni tok

vadozna

korozija

kapljanje vode

vadozna

korozija, erozija

jamski nož
talna vdolbina

Pri erozijskih stenskih oblikah je včasih možno ugotavljati sosledje njihovega nastanka. Včasih
pa še tega ne, saj lahko mlajše stenske oblike povsem ali deloma prekrijejo starejše, ali pa so
stenske oblike popolnoma odstranjene.
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3.2.3.2 SPELOTEMI

Pri speleotemih gre večinoma za pojavljanje sige v različnih oblikah. Siga je kemičen sediment,
ki se izloči iz prenasičene vodne raztopine. V nižjih legah, toplejšem podnebju in pri večji
količini padavin se po navadi izloči več sige. V trenutku, ko kraška voda, obogatena s
kalcijevimi in hidrogenkarbonatnimi ioni, doseže jamski prostor, se ravnotežje v njej poruši.
Zaradi spremembe parcialnega tlaka CO2 in temperature, čemur sledi izločanje kalcijevega
karbonata. Oblika sige je odvisna od načina dotoka vode, mineralna sestava in barva sta odvisni
od prisotnosti različnih ionov v raztopini, to je od sestave izvorne kamnine, ki jo prenikajoča
voda raztaplja. Na slovenskem krasu je siga večinoma kalcitne drobnozrnate sestave in nastaja v
vadoznem okolju (Zupan Hajna, 2006).
Po Gamsu (2003) se sigove tvorbe delijo po obliki in vodnemu pretoku na:
-

-

gravitacijske oblike:
~ sigove tvorbe nastale s kapljajočo vodo - stalagmiti, stalaktiti, kapniški stebri, cevčice,
baldahini, zavese;
~ sigove tvorbe, nastale s prenikanjem vode skozi kamnino ali sigo - stenska stropna in
talna sigova skorja, ščiti, plavajoče skorje (rafti);
kristalogene tvorbe:
~ helektiti, kristalni ježki, monokristali.

Jamsko mleko je izvzeto iz te razdelitve, ker je biogenega nastanka.
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4

SPELEOLOŠKE RAZISKAVE OBMOČJA MED VIŠEVNIKOM IN VELIKIM SELIŠNIKOM

V nadaljevanju so natančneje predstavljene ugotovitve geološkega kartiranja območja nad
jamami in raziskav ter terenskega dela v jamah Evklidova piščal, Trubarjev dah in Platonovo
šepetanje. S kartiranjem površja pridobljeni podatki so v zaključku diplomskega dela primerjani
s podatki, pridobljenimi pri jamskem kartiranju. S tem se je skušalo ugotoviti, ali se geološki
podatki iz jam in površja ujemajo.

Slika 7: Profil jam na območju med Viševnikom in Velikim Selišnikom, usmerjenost profila
zahod-vzhod (Avtor: M. Covington)

Krajše modre linije na sliki predstavljajo vhode v plitvejše jame. Modri poligoni levo od jame
Platonovo šepetanje predstavljajo jame na podih, ostale na pobočju. Prekrivanje določenih
poligonov je posledica prenosa 3D prostorskega prikaza jamskih objektov, ki ga omogoča
program Walls Project Editor, na 2D prikaz.
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4.1 GEOLOŠKA KARTA POVRŠJA MED VIŠEVNIKOM IN VELIKIM SELIŠNIKOM
Kartirano območje nad jamami se razprostira med vrhom Viševnik (2.050 m), vrhom Veliki
Selišnik (1.952 m) in gozdno cesto, ki vodi od zapuščenega kopa v Krucmanovih kontah proti
Lipanci. Statigrafska sestava območja v okviru diplomskega dela ni podrobneje raziskana.
Mikroskopski pregled vzorcev ni bil opravljen. Večji poudarek raziskave je na strukturnih
elementih, torej na usmerjenosti in poteku prelomov ter vpadu plasti, saj so prav prelomi skupaj
z lezikami in ostalimi razpokami v masivu ena najpomembnejših inicialnih struktur, po katerih
se razvijejo jamski rovi. Na geološki karti so označeni tudi najbolj markantni geomorfološki
pojavi in potek jamskih rovov obravnavanih jam.
Prvi raziskovalci kamnin na Pokljuškem grebenu so bili rudarji, ki so nabirali bobovec in kopali
limonitno rudo. Več kupov zloženega kamenja, ki so najverjetneje sledi kopanja limonita, je bilo
na robu Pokljuškega grebana opaženih tudi tekom geološkega kartiranja površja. Posebej dobro
ohranjene halde se nahajajo severno od Brezna pri Medvedovi konti (katastrska številka 2330),
kjer so delno ohranjeni tudi odkopani rovi. Popolnoma ohranjen rudniški rov, ki je sicer
registriran kot naravna jama (Rudniški rov, katastrska številka 4340), se nahaja ob začetku
markirane poti, ki pelje iz Rudnega polja na Studorski preval.
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Legenda:
Starost kamnin

T1
T2
T3
Vpadi plasti

Tektonske strukture

Geomorfološki pojavi

Lokacije vhodov in poligoni jam

spodnji trias

prelom

psevdotori

Evklidova piščal

srednji trias

domnevni prelom

ostanki visokogorskega jezera

Trubarjev dah

zgornji trias

domnevni nariv

paleopodor

Platonovo šepetanje

morena (til ali tilit)
melišče

Antropogeni pojavi
opuščena halda

Geološka karta območja med Viševnikom in Velikim Selišnikom

Avtor: Tomaž Krajnc
Kartografska podlaga: GURS, DOF050, 2014; TTN10 Bohinjska
Bistrica-Bled (C070, 5C25-26, list 7)
Merilo: 1 : 5.000

Slika 8: Geološka karta površja med Viševnikom in Velikim Selišnikom
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4.1.1

OPIS KARTIRANIH ENOT

Glede na tektonsko zgradbo v prostoru so najnižje ležeči norijsko-retijski plastnati dachsteinski
apnenci, ki predstavljajo talnino nariva Viševniške luske. Nad njimi se v obliki posameznih
nepovezanih ozkih pasov pojavljajo izdanki spodnje triasnih plasti. Meja med zgornje triasnimi
in spodnje triasnimi plastmi je tektonsko pogojena. Spodnje triasne plasti navzgor zvezno
prehajajo v srednje triasni masiven dolomit v katerem se najdejo tudi posamezni vključki
apnenca. Spodnje triasne plasti in anizijsko ladinijski dolomit predstavljajo krovnino nariva, pri
čemer se skitske plasti pojavljajo le na omejeni površini ob narivnici, kjer je bil anizijsko
ladinijski pokrov dovolj erodiran.
Spodnje triasne plasti gradijo izmenjujoče se zaporedja lapornatega apnenca in muljevca, v
manjši meri se pojavljajo tudi erozijsko diskordantne plasti lapornatega peščenjaka, ki lokalno
lateralno prehajajo v čisti peščenjak. Za lapornat apnenec in muljevec je značilna laminacija
oziroma krojitev kamnine v tanke ploščice, ki imajo vzporedne ploskve. Znotraj lapornatega
apnenca se pojavljajo z bioklasti bogate plasti, v katerih je možno makroskopsko opazovati
odlomljene lupine moluskov, predvsem polžev (Natiria costata) in školjk. Na Studorskem
prelazu se nahajajo spodnje triasne kamnine, ki so enake kot na Srenjskem prevalu (območje
severno od Viševnika). Med obema prelazoma je približno kilometer zračne razdalje, oba se
nahajata ob isti narivni tektonski meji.

Slika 9: Fosilonosne spodnje triasne plasti iz Srenjskega prevala, z
ostanki polžev in školjk(Avtor fotografije: A. Krajnc)

V srednje triasnih plasteh, ki izdanjajo v okolici Viševnika, so razviti predvsem anizijski
dolomiti, ladinijske plasti so bile v večji meri erodirane. Anizijske plasti predstavlja rjavobelkast plastnat dolomit in dolomitiziran apnenec. Vidne so izsušitvene pore. Prevladuje sparitni
dolomit, v manjši meri se pojavlja tudi stromatolitni dolomit.
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Zgornje triasni dachsteinski apnenec se na kartiranem območju pojavlja predvsem v skladnati
obliki s posameznimi vložki dolomita. Ostanki stromatolitov in korozijske votlinice so pogosti,
onkoidni vključki so redki. Značilen je predvsem sparitni dachsteinski apnenec, mikritni se
pojavlja le lokalno. Večino območja na geološki karti gradi dachsteinski apnenec, v tej kamnini
se nahajajo tudi vse obravnavane jame. Glede na globino jam in domnevne gladine podzemne
vode znaša njegova debelina najmanj 1 kilometer. Trditev potrjuje tudi več kot 1.000 m visoka
navpična stena iz dachsteinskega apnenca nad dolino Krme proti Malem Draškem vrhu.
4.1.2

TEKTONIKA OBMOČJA

Najštevilčnejši in najbolje izraženi so dinarsko usmerjeni prelomi (severozahod-jugovzhod),
manj je prečnodinarskih (severovzhod-jugozahod), prečnoalpskih (sever-jug) in alpskih (vzhodzahod) prelomov. Prelomi na obravnavanem območju ne predstavljajo ravnih linij, temveč
snope povezanih vzporednih prelomov in razpok znotraj prelomne cone, ki se v globini
najverjetneje združijo v enovito prelomno ploskev.
Glavni desnozmični dinarski prelom se nahaja v centralnem delu izdelane geološke karte in ima
vertikalno prelomno ploskev. Proti jugu se nahaja vzporeden dinarski prelom, katerega obstoj
dokazujejo več 10 m visoke stene Kačjega roba, ki so se razvile vzporedno s pobočjem. Dobro
izražen je še prečnodinarski prelom, ki poteka izpod melišča ob narivnici Viševniške luske proti
centralnem dinarskem prelomu. Prelomna ploskev tega preloma je subveritikalna in vpada proti
severu, vrste zmika ni bilo možno ugotoviti. V bližini se nahajata vhoda v jami Trubarjev dah in
Platonovo šepetanje.
V zahodnem delu kartiranega območja se nahaja prečnodinarski prelom, ki poteka od Velikega
Selišnika preko Srenjskega prevala naprej proti Studorskemu prelazu. Prelomna ploskev je
vertikalna, vrste zmika ni bilo možno ugotoviti. Kamninski blok severozahodno od preloma ima
splošen vpad 210/20, medtem ko so vpadi plasti jugovzhodno od preloma različni. Na območju,
kjer se nahajajo ostanki visokogorskega jezera (še danes občasno zastaja voda) in naprej proti
severovzhodu znaša splošen vpad plasti 155/35, pri plasteh v centralnem delu in do vzhodne
narivnice pa 235/35.
Za ostale prelome označene na geološki karti je možno na površju opaziti le posredne
geomorfološke indikatorje njihovega obstoja. Večinoma gre za domnevne prelome alpske smeri,
ki so med seboj vzporedni. Povezujejo jih obsežne razpoklinske cone, v katerih so se razvili
manjši prelomi prečnoalpske smeri.
Glede na geološko kartiranje je kartirani del Pokljuškega pokrova najverjetneje sestavljen iz več
manjših narivov, vendar je posamezno narivnico težko določiti, saj tako talnino kot krovnino
predstavlja dachsteinski apnenec. Najlažje se jih ugotovi po tem, da narivna ploskev vpada pod
kotom okoli 30° ali manj ter da na površju nariv pogosto sledi določeni izohipsi. Prepoznavanje
narivnic na terenu še dodatno otežuje neprehoden in z rušjem poraščen teren.
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Na izdelani geološki karti je kot eden od notranjih narivov Pokljuškega pokrova označen
položen prelom na vzhodnem delu karte, ki pod naklonom okoli 30° vpada proti zahodu. Prelom
poteka od severa proti jugu, čisto ob narivnici se nahaja vhod v jamo Evklidova piščal. Vzhodno
od te narivnice je teren uravnan in zasut z morenskim materialom. Posledično na vzhodnem delu
kartiranega območja ni mogoče določiti vpada plasti, razen ob usekih gozdnih cest in
posameznih vzpetinah.
Na jugozahodnem delu kartiranega območja se nahaja narivnica Viševniške luske, njen vpad
znaša okoli 30° proti jugovzhodu. Narivnica je v večji meri prekrita z melišči, a jo je kljub temu
možno slediti od prečnodinarskega preloma na Srenjskem prevalu proti Kačjem robu. Severno
od Viševnika se je narivnica zamaknila ob levozmičnem prelomu, ki ga je nadalje proti jugu in
severu težko slediti.
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4.2 JAMA EVKLIDOVA PIŠČAL
4.2.1

SPELEOLOŠKI OPIS JAME EVKLIDOVA PIŠČAL

Vhod v jamo se nahaja na nadmorski višini 1.550 m. Jama je poimenovana po Evklidovem
zakonu zaradi prelomne ploskve, ki je v vhodnih delih razgaljena v obliki trikotnika. Piščal pa
zaradi močnega prepiha, ki je prisoten v večjem delu jame. Po geometrijski terminologiji so v
veliki meri poimenovani tudi novoodkriti rovi in brezna.

Slika 10: Kopanje vhoda v jamo Evklidova piščal (Avtor fotografije: E. Covington)

Prečno na vhod v jamo se nahaja 4 m visoka polica, ki je skoraj brez rastja in na površini
prepredena z žlebiči. Polica z vpadom 250/25 do 250/40 se nadaljuje v obe smeri, kar se na
površju odraža v obliki morfološko dobro izraženega jarka s smerjo 355-170. Tektonsko
pogojen jarek se od lokacije vhoda v jamo s posameznimi prekinitvami nadaljuje proti severu
okoli 500 m in proti jugu okoli 400 m. Na geološki karti je ta tektonska struktura prikazana kot
nariv, vendar obstaja velika možnost, da gre za prelom. Krovnina nad diskontinuiteto je
večinoma prekrita s pobočnim gruščnatim materialom, razen na nekaterih odsekih, kjer je
izražena v obliki 5 m visokih navpičnih sten.

Slika 11: Izsek tlorisa jame Evklidova piščal z označenimi prečnimi profili: od vhoda do dna
brezna California Dreamin' (Podlaga: Načrt jame Evklidova piščal, tloris, DZRJL, 2013)
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V jamo vodi skopan rov z dolžino 4 m in vpadom 50°.
Vhodno pobočje z globino 3 m se konča z zožitvijo
premera 25 x 50 cm.

Slika 12: Prečni profil vhodne
dvorane (Ep1-Ep1')

Slika 13: Prečni profil vhodnega
meandra L oblike (Ep2-Ep2')

Slika 14: Tipičen profil
vhodnega meandra (Ep3-Ep3')

Vhodna dvorana (Ep1-Ep1') ima v tlorisu obliko
nepravilnega pravokotnika s premerom 7,5 x 4,5 m in
višino od 30 cm do 1 m. Dno dvorane se pod kotom 30°
spušča proti jugozahodu. Na severnem robu vhodne
dvorane se nahaja prehod v vhodni meander, imenovan
Rdeča ožina, ki je bil prekopan v dolžini 1 m.
Vhodni meander ima skupno dolžino okoli 100 m in
globino 35 m (Ep2-Ep2', Ep3-Ep3'). V višino meri med
30 cm in 4 m, pri čemer je v povprečju visok okoli 2 m.
Povprečna širina meandra je 70 cm. Prvih 10 m vhodnega
meandra se nahaja med labilnimi podornimi bloki, nato se
odpre prehod na dno, po katerem še danes ob izdatnejših
padavinah teče voda, ki izgine v prečnem ozkem meandru s
smerjo proti severu, ki ni narisan na izseku tlorisa jame.
Vhodni meander se konča s stopnjastim breznom globine
12 m. Pri čemer globina prve vertikale znaša 5 m, sledi
manjša polica, nato pa 7 m globoka stopnja (Ep4-Ep4').
Sledi ožina nad breznom Triangulacija, ki ima v tlorisu
obliko S, pri čemer je visoka dober meter, dolga 1,5m, na
najbolj ozkem delu pa široka manj kot 20 cm. Za potrebe
lažjega dostopa globljih delov jame je bila razširjena v
dolžini 1 m.
Triangulacija je 30 m globoko stopnjasto brezno
vadoznega nastanka. Prva vertikala znaša 10 m sledi polica
in novih 20 m vertikale. Spodnje brezno ima vzporedno
brezno s premerom manj kot 1 m. Na gruščnatem dnu se
obe brezni ponovno združita. Na polici iz južne strani
priteče manjša količina koncentriranega vodnega toka, ki
se na polici razprši.
Prehod v naslednje brezno se nahaja 4 m nad dnom
Triangulacije. Ožina, visoka manj kot 0,5 m in dolga 5 m,
meri na posameznih mestih le 20 cm. Ker ob odkritju ni
bila prehodna, je bila razširjena v dolžini 0,5 m.

Slika 15: Prečni profil rova
pred ožino nad Triangulacijo
(Ep4-Ep4')

Vhod v brezno, imenovano California Dreamin’,
predstavlja podorna dvorana (Ep5-Ep5'), ki ima premer
približno 8 x 10 m in se direktno prevesi v 62 m globoko
stopnjasto brezno. Drug vstop v brezno je mogoč skozi
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spodnji nivo podorne dvorane preko ozkih prehodov, ki jih
tvorijo podorni bloki. Prva vertikala v breznu California
Dreamin’ ima globino 16 m in predstavlja najširši del
brezna (12 x 9 m). Pripelje do prve manjše stenske police.

Slika 16: Prečni profil
podorne dvorane na vrhu
brezna California Dreamin’
(Ep5-Ep5'), dno dvorane
gradijo podorni bloki

Za stensko polico sledi enovito 38 m globoko brezno s
premerom 8 m, ki ima v tlorisu obliko pravilnega kroga.
Brezno pripelje do blago nagnjene police z vpadom proti
jugozahodu, velikosti 8 x 4 m. Zadnja stopnja ima globino
7 m, po njenem robu ob normalnem vodostaju kaplja voda
s pretokom do 0,05 l/s. Sledi nova podorna dvorana z bloki
manjšimi od 1 m3, na severovzhodu se iz dvorane dviguje
enovit kamin premera 2 m, po katerem ob normalnem
vodostaju teče voda s pretokom do 0,1 l/s. Za enovita
brezna in kamine je značilno, da imajo stene popolnoma
ravne, medtem ko sestavljena brezna in kamine posamezne
police delijo na manjše stopnje oziroma nize.

Slika 17: Izsek tlorisa jame Evklidova piščal z označenimi prečnimi profili: od meandra Aksiom
o vzporednici do kamina Prpa (Podlaga: Načrt jame Evklidova piščal, tloris, DZRJL, 2013)
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Na dnu California Dreamin’ se je ob jugozahodnem robu
možno spustiti 4 m do ozke razpoke (Ep6-Ep6'), ki je nastala
ob prelomu, po dnu katere se je razvil meander z vodnim
tokom večjim kot 0,1 l/s (razen v suhih zimskih dneh).

Slika 18: Prečni profil pred
vstopom v meander Aksiom
o vzporednici (Ep6-Ep6')

Sledi 24 m globoko brezno, ki ima v zgornjem delu vzporeden
rov, imenovan Aksiom o vzporednici. Dno brezna pripelje v
aktiven meander imenovan Družinski zakonik.
Aksiom o vzporednici predstavlja 95 m dolg meander, ki se na
svoji celotni dolžini spusti za 35 m. Glede na morfologijo
rovov ga je možno razdeliti na 3 dele.

Začetnih 20 m meandra je najmlajšega nastanka, zato so tukaj najbolj ohranjene prvotne stenske
oblike. Osrednji del meandra (Ep8-Ep8') se v dolžini 65 m in pod kotom 40o enakomerno
spušča. Pri čemer se na posameznih mestih pojavljajo erodirane stopnje, ki predstavljajo ostanke
manjših stopenj (kaskad), ki so visoke do 1,5 m. V najširših delih meander meri 1,75 m v širino
in do 2,5 m v višino. Meander je najlažje prehoden po spodnjem, širšem delu. Razlika je le v
tem, da ima tu rov večje dimenzije, širok je namreč do 3 m in visok do 4,1 m. Meander Aksiom
o vzporednici ima strop prekrit z jamskim blatom. Izraz jamsko blato označuje finozrnat
sediment, ki je pretežno pleistocenske starosti. Gradijo ga minerali glin, kremena in alohton
material. Pogosto uporabljena sopomenka za jamsko blato je jamska glina.
Družinski zakonik predstavlja meander dolžine 75 m, s
prečnim profilom, ki je večji meri enak prečnemu profilu Ep7Ep7'. V višino meri več metrov, širok pa je med 20 cm in
40 cm. Od začetnega dela meandra Aksiom o vzporednici se
razlikuje po tem, da je nekoliko ožji in da po njegovem dnu
teče voda s pretokom okoli 0,1 l/s.
Slika 19: Prečni profil
začetnega dela meandra
Aksiom o vzporednici
(Ep7-Ep7')

Slika 20: Prečni profil
osrednjega dela meandra
Aksiom o vzporednici
(Ep8-Ep8')

Sledi prostor z dimenzijami 6 x 4 m (Ep10-Ep10'), ki ima pod
stropom na severozahodni strani polico, preko katere je možno
nadaljevati po glavnem rovu. Na jugovzhodni strani rova se
nahaja 14 m globoko brezno mlajšega vadoznega nastanka, ki
pripelje do meandra s prvim sifonom v jami. Pod stropno
polico se nahaja 8 m dolg rov, ki pripelje v dvorano s
kaminom Prpa.
Pretok v odtočnem delu sifona znaša okoli 0,3 l/s, od česar
dobi okoli 0,2 l/s iz pritočnega dela in okoli 0,1 l/s iz
aktivnega meandra Družinski zakonik. Zanimivo je, da,
gledano v tlorisu, voda v sifonu teče obratno (od jugozahoda
proti severovzhodu) kot poteka jama (od severovzhoda proti
jugozahodu).
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Kamin Prpa predstavlja najprostornejši kamin v celotni jami.
Gre za enovito brezno dimenzij 6 x 8 m, ki ima v zgornjem
delu tudi ožje vzporedno brezno, na dnu katerega se nahajajo
podorne skale.

Slika 21: Prečni profil
podornega dela
meandra Aksiom o
vzporednici (Ep9-Ep9')

S tehničnim plezanjem je bila dosežena prva polica na višini
15 m, od koder do stropa kamina manjka še 25 m, kjer se
odpira več možnih nadaljevanj. Od police proti jugovzhodu se
odpira ozek in strm rov imenovan Distrakcija, ki je dolg 35 m
in se konča z ožino.
Prehod v nadaljevanje jame se nahaja med podornimi skalami
na dnu kamina Prpa in pripelje v manjšo razširitev z
dimenzijami 4 x 2 m ter višino do 2 m. Na njenem
jugozahodnem robu se med podornimi bloki odpira razširjen
prehod v najdaljši enovit meander v jami.

Slika 22: Prečni profil meandra pred kaminom
Prpa (Ep10-Ep10') (Avtor fotografije: A. Krajnc)
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Slika 23: Izsek tlorisa jame Evklidova piščal Kvadratarija z označenimi prečnimi profili:
meander, ker se rovi v osrednjem delu izseka prekrivajo, je rov Šestilo osenčen, njegov izris je
zamaknjen (Podlaga: Načrt jame Evklidova piščal, tloris, DZRJL, 2013)

Kvadratarija predstavlja več kot 350 m dolg meander, ki se po celotni dolžini spusti le za 30 m.
Večinoma je širok manj kot 0,5 m, v višino meri od 0,5 m do nekaj metrov. V meandru je tudi
nekaj stopenj, pri čemer najgloblja meri 3 m. V osrednjem delu ima meander tudi zgornji nivo,
imenovan Šestilo, ki se navzgor konča z ozkim kaminom, kjer se na posameznih mestih odlaga
recentna siga.

Slika 24: Prečni profil
začetka meandra
Kvadratarija (Ep11-Ep11')

Prvih 20 m meandra Kvadratarija (Ep11-Ep11') se nahaja
znotraj porušene cone, ki v višino meri do 2 m. Dno
predstavljajo podorne bloki. Sledi ozek, spran meander (Ep12Ep12'), ki je dolg več kot 200 m in v višino meri več metrov.
Stropa meandra se ne vidi, saj meander povija, poleg tega pa se
na obeh straneh pojavljajo stenske police, ki predstavljajo
različne nivoje paleodna meandra. Meander je na tem delu
najlažje prehoden po dnu, kjer prvih 30 m teče voda (okoli
0,2 l/s), ki nato ponikne v talno razpoko.

Na delu kjer se prične zgornji nivo meandra (Šestilo) se rov razširi v dimenzije 2 x 3 m, v višino
meri preko 5 m. V spodnjem nivoju osrednjega dela meandra Kvadratarija (Ep13-Ep13'), tik za
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prehodom v zgornji nivo – Šestilo, je možno najti tako avtohtoni kot paravtohtoni limonit, kar je
za slovenske jame zelo redek pojav. Odsek z limonitom je dolg manj kot 10 m. Zadnjo tretjino
meandra Kvadratarija predstavlja ozek meander, ki se v zadnjih 50 m razširi v rov dimenzije
1,5 x 2 m.

Slika 26: Prečni profil osrednjega dela
meandra Kvadratarija (Ep13-Ep13')
Slika 25: Prečni profil začetnega dela
meandra Kvadratarija (Ep12-Ep12')

Slika 27: Izsek tlorisa jame Evklidova piščal labirint z označenimi prečnimi profili: preplet
rovov Primov, ker se rovi prekrivajo, je zgornji in srednji nivo Primovega labirinta osenčen,
njegov izris je zamaknjen (Podlaga: Načrt jame Evklidova piščal, tloris, DZRJL, 2013)
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Na koncu meandra Kvadratarija se začne Primov labirint, ki predstavlja preplet rovov različnih
dimenzij in smeri. V grobem jih je možno razdeliti v zgornji blaten in spodnji spran nivo.
Njihova skupna dolžina znaša preko 400 m, razlika med najvišjim delom zgornjega nivoja in
najnižjim delom spodnjega nivoja znaša 40 m. Nivoji so posledica razvoja meandra, ki se je v
intervalih vrezoval v jamsko dno. Obstaja več povezav spodnjega in zgornjega nivoja.
Povezovalni rovi imajo obliko vadoznih brezen. Posamezen nivo sestavlja več rovov, ki se
križajo. Križanje rovov je nastalo zaradi zasutja glavnega pretočnega meandra s sedimentom in
poznejše reaktivacije ter posledično oblikovanja stranskih meandrov. Prvo križišče se nahaja na
2/3 celotne dolžine Primovega labirinta, drugo pa na njegovem koncu.
Najlažje prehoden je spodnji nivo. Prične se v končni podorni dvorani v meandru Kvadratarija.
Ima severni in južni krak, ki se na več mestih združita.

Slika 28: Prečni profil južnega
kraka spodnjega nivoja
Primovega labirinta (Ep14Ep14')

Južni krak spodnjega nivoja (Ep14-Ep14') v prvih 20 m
predstavlja fosilni meander, ki ima ohranjene določene
lastnosti elipsastega rova. Sledi 30 m aktivnega meandra, ki
je širok okoli 2 m in ima nekaj prosto preplezljivih stopenj.
Na stropu meandra se odpira več manjših vadoznih brezen, iz
katerih skozi vse leto pada manjša količina razpršenega
vodnega toka. Posledično je rov v teh delih najširši, in sicer
širok do 4 m. V enem od brezen se na višini 4,5 m od dna
meandra odpira polica, ki se nadaljuje v 25 m dolg rov (na
načrtu imenovan srednji rov), ki za prvim križiščem ponovno
pripelje v južni krak spodnjega nivoja.
Južni krak spodnjega nivoja se za prvim križiščem nadaljuje
z večjo dvorano premera 4 x 3 m, v katero se na dveh mestih
poveže zgornji nivo. Sledi 8 m dolga razpoka, ki je široka
25 cm in visoka 1 m ter pripelje do vhoda v ozek rov
imenovan Didiland.

Slika 29: Prečni profil
severnega kraka spodnjega
nivoja Primovega labirinta za
prvim križiščem (Ep15-Ep15')

Začetni severni krak spodnjega nivoja predstavlja širok
meander, v katerem je potrebno na več mestih plezati
navzdol ali navzgor.

Bistveno drugačno je nadaljevanje severnega kraka spodnjega nivoja za prvim križiščem. Prvih
15 m tega rova prikazuje prečni profil Ep15-Ep15', iz katerega se da razbrati, da ima slabo
razvito obliko ključavnice. Južna stran jamske stene je popolnoma gladka in ima ohranjeno
obliko elipse, kar priča o freatičnem nastanku. Dno je mlajšega nastanka in ima obliko meandra.
Sledi podorni blok, ki v višino meri 4 m in ima premer večji kot 2 m. Ob strani je popolnoma
obdan z gruščem. Na vrhu podornega bloka se pod stropom nahaja prehod (Ep16-Ep16'). Rov se
v naslednjih 10 m zoži in dobi iz južne strani 3 manjše dotoke vode, ki se dokončno združijo v
meandru Aksiom izbire.
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Slika 30: Prečni profil spodnjega nivoja Primovega labirinta za
drugim križiščem (Ep16-Ep16') (Avtor fotografije: A. Krajnc)

Začetni deli zgornjega nivoja Primovega labirinta dejansko predstavljajo nadaljevanje meandra
Kvadratarija. Gre za 20 m visok meander, ki se proti vrhu oži. Od tu sledi 30 m meandra, ki je
visok 2 m in širok 0,7 m. Na dnu se nahaja 20 do 30 cm debela plast posušenega in razpokanega
jamskega blata, iz katerega na posameznih delih štrlijo podorni bloki. Tanka plast posušenega
jamskega blata je prisotna tudi na stenah. Sledi prehod v 25 m globoko brezno, ki pripelje v
spodnji nivo. Blatni rov se zoži na premer 1 m in se nadaljuje še 90 m. V dvorani za prvim
križiščem se ponovno združi s spodnjim nivojem. Na zadnji tretjini se od blatnega rova odcepi
spran meander, ki ima dno popolnoma zasuto s karbonatnim gruščem, na steni pa so ohranjeni
manjši žepi sprijete svetle karbonatne breče. Ta rov se v dvorani za prvim križiščem prav tako
poveže s spodnjim nivojem.
Didiland je 40 m dolg stranski meander, s smerjo severjug. Gre za pretežno fosilen meander, ki v višino meri
do 3 m in v širino do 1 m. Celoten rov se postopoma
dviguje proti severozahodu, večinoma je komaj
prehoden, najširši je v delu, ki ga prikazuje prečni profil
Ep17-Ep17'. Tu ima rov elipsasto obliko, kar kaže na
njegov nastanek v zasičeni coni. Prelomna ploskev v
tem delu jame predstavlja bariero za vodo, saj se je ob
njej razvilo večje število manjših neprehodnih vadoznih
kaminov, ki sekajo elipsast rov.

Slika 31: Prečni profil v
meandru Didiland (Ep17-Ep17')
(Avtor fotografije: J. Ortar)

Rov se konča s popolnoma zasigano dvorano dimenzije
2 x 3 m in višino 0,7 m. Na tleh se nahajajo jamske
ponvice, ki so prekrite z belimi kalcitnimi kristali
(kalcitni ježki), ki v višino merijo do 0,5 cm in imajo
premer do 0,3 cm. Iz dvorane s kristali se proti
jugovzhodu odpira neprehodna ožina s širino 15 cm, ki
se po 2 m razširi v širši horizontalen zasigan rov.
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Slika 32: Izsek tlorisa jame Evklidova piščal z označenim prečnim profilom: meander Aksiom
izbire (Podlaga: Načrt jame Evklidova piščal, tloris, DZRJL, 2013)

Aksiom izbire predstavlja aktiven meander, saj se v njem na začetku združi več vodnih tokov s
skupnim pretokom okoli 0,5 l/s. Prvih 20 m meandra voda teče pod podornim materialom,
meander pa se v tem delu razširi iz prvotnih 20 cm na okoli 2,5 m. Sledi 23 m globoko brezno,
po katerem teče slap. Tu se nahaja ena večjih dvoran v jami s premerom 5 x 6 m.
Naslednjih 20 m dolžine meri meander v širino 3 m.
Sestavljata ga zgornji podorni nivo, ki je prekrit z blatom, in
spodnji aktivni nivo. Sledi 30 m meandra, ki ima na začetku
premer 2 m in višino do 5 m, nato se meander vedno bolj oži
in konča s 6 m globokim breznom. Reprezentativen prečni
profil tega dela jame prikazuje Ep18-Ep18'.
Slika 33: Tipičen prečni
profil v meandru Aksiom
izbire (Ep18-Ep18')

Stopnji sledi prva dvorana dimenzij 3 x 5 m iz katere vodi 5 m
dolg prehod v drugo dvorano dimenzij 2 x 4 m. V drugi
dvorani voda ponikne v talno razpoko in se ponovno pojavi
30 m naprej po meandru, na razcepu, kjer se prične fosilni rov
Bisekcija in odtočni del aktivnega meandra Gobice. Na stropu
se po celotni dolžini meandra Aksiom izbire odpirajo
posamezni mlajši vadozni kamini.
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Slika 34: Izsek tlorisa Evklidova piščal z označenima prečnima profiloma: od fosilnega rova
Bisekcija do končnega sifona (Podlaga: Načrt jame Evklidova piščal, tloris, DZRJL, 2013)

Bisekcija je 110 m dolg fosilni
meander, ki je v večji meri ožji od
0,5 m in visok manj kot 1 m. Najširši
del rova prikazuje prečni profil
Ep19'-Ep19. Prvotna oblika rova je
freatična elipsa, ki se je delno
ohranila le na posameznih mestih.

Slika 35: Prečni profil v najširšem delu fosilnega rova
Bisekcija (Ep19-Ep19'), slikano proti vhodu v jamo
(Avtor fotografije: M. Di Batista)

Fosilni rov Bisekcija se razširi v
dvorano Stožnica z dolžino 25 m, ki
je v zgornjem delu široka 8 m, proti
dnu pa se zoži v 2 m širok fosilen
meander, ki ima na stenah preperelo
rjavo sigo.

38

Tomaž Krajnc
Speleološka analiza krasa med Viševnikom in Lipanco

Sledi prekopan podor v dolžini slabega metra, za katerim se odpira 20 m dolg horizontalen, ozek
rov z močnim prepihom, ki je mestoma do stropa zapolnjen z izsušenim jamskim blatom. Po
njem teče tudi manjša količina vode. Na načrtu je označen kot ozek rov z nadaljevanjem, saj
predstavlja najperspektivnejšo možnost za nadaljevanje jame.
Dvorana Stožnica se v jugozahodnem delu prevesi v stopnjasto brezno imenovano Verteks, kjer
močan prepih, ki ga je možno slediti skozi predhodno opisano jamo, popolnoma izgine. Prične
se s 14 m globokim breznom nepravilnih oblik, ki se prevesi v pobočje sestavljeno iz podornih
blokov. Sledi 13 m globoko brezno, ki ima v tlorisu pravilno krožno obliko, nato še 23 m
globoko brezno, na vrhu katerega se odpira prehod v pritočni del meandra Gobice.
Aktiven meander poimenovan Gobice je sestavljen iz 45 m dolgega odtočnega in 80 m dolgega
pritočnega meandra. Rov ni nikjer širši od 0,7 m, v višino meri do 3 m. Med obema deloma se
nahaja 40 m neprehodnega meandra, kjer je rov potopljen skoraj do vrha. Nekaj metrov pred
koncem pritočnega meandra, voda izgine v talno razpoko, suh rov pa se združi s stopnjastim
breznom Verteks, kjer nekaj metrov nad dnom zadnjega brezna s strani priteče voda, ki v
meandru izgine v razpoko. V odtočnem delu meandra ima voda pretok okoli 0,5 l/s, za
neprehodnim delom pa se pretok poveča na več kot 1 l/s.

Slika 36: Prečni profil v rovu nad končnim
sifonom (Ep20-Ep20'), slikano proti vhodu
v jamo (Avtor fotografije: M. Di Batista)

Zadnja stopnja brezna Verteks pripelje do rova
nad končnim sifonom (Ep20-Ep20'), ki ima
obliko dvojne ključavnice. Rov v višino meri
okoli 3 m, širok je okoli 1 m in dolg 70 m. Na
začetku rova se odpirata dva kamina, po katerih
skozi celo leto pada razpršen vodni tok. Oba sta
bila preplezana do vrha, eden se konča z
neprehodno ožino, v drugem se nahaja ujeta
voda. Na dnu uravnanega dela rova, prihaja do
večjih akumulacij karbonatnega grušča, kar
povzroča nastanek večjih zajezitev vode. Na
takšnih mestih se rov zoži do te mere, da je
voda komaj 30 cm pod jamskim stropom.
Pretok vode tik pred izlitjem v končen sifon je
okoli 2 l/s. Pred končnim sifonom iz
severovzhodne smeri v glavni rov pride še en
neprehoden meander, po njem priteče voda s
pretokom okoli 0,3 l/s.
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4.2.2

GEOLOŠKA OPAŽANJA V JAMI EVKLIDOVA PIŠČAL

4.2.2.1 OD VHODA DO DNA BREZNA CALIFORNIA DREAMIN'

Material iz vhodnega skopanega rova, ki je sedaj odložen pred vhodom, ima volumen okoli
3 m3. Večinoma gre za zelo svetle skalne bloke, večje od 20 x 20 cm, v katerih je možno najti
značilne ostanke stromatolitnih alg. Izvor materiala je mešan, nekaj je pobočnega grušča, ostalo
je matična podlaga. Strop in stena vhodnega prekopanega pobočja tvori kamnina, polna
nesistematičnih razpok, pri čemer gre najverjetneje za porušeno cono preloma. Tla predstavlja v
glavnem črni humus z zagozdenimi skalnimi bloki. Vmes se nahaja grušč s črno anorgansko
prevleko, kar je posledica interakcije grušča z A horizontom v območju epikrasa. Pobočna tla se
tekom zime zaradi zmrzovanja premikajo.
Dno vhodne dvorane (Ep-Ep1') predstavljajo skalni bloki, ki so se odkrušili s stropa, ki ga tvori
ploskev z vpadom 254/41. Najverjetneje gre za medplastni zdrs. Do katerega je prišlo, ker je
lezika prevzela del deformacij od preloma, ki poteka v neposredni bližini. Obstoj omenjene
ploskve dokazuje skalna polica pred vhodom, ki je strukturno gledano del iste prelomne
ploskve, ki jo je možno opaziti v globljih delih jame.
Pod stropom vhodnega meandra se na več mestih vzporedno s prelomno ploskvijo odpirajo
nekaj metrov dolgi, a zelo ozki rovi. Tipičen primer takšnega rova predstavlja prečni profil Ep2Ep2', ki je nastal zaradi odpiranja razpoke ob ploskvi z vpadom 249/36. Najverjetneje ne gre za
pravo prelomno ploskev, temveč za lokalne zdrse nastale po lezikah, ki so najverjetneje
povezane z narivno zgradbo Pokljuškega grebena. Prečni profil spominja na črko L, pri čemer
so rovi pod stropom glede na meander pod kotom -55°. Meander je genetsko gledano mlajši kot
rovi pod stropom. Slednji so dodaten volumen pridobili po nastanku meandra, ki je omogočil
razpad okoliških sten na posamezne večje bloke.
V vhodnem meandru se na več mestih pojavljajo skupki ostrorobih klastov, ki nastajajo zaradi
erozije zmrzali. Skoncentrirani so v manjših kotanjicah na steni, ki so večino časa suhe, le ob
izdatnejših padavinah po njih teče voda, ki akumulira ostrorobe delce. Na stropu meandra
prevladujejo zajede, ki so nastale zaradi korozije kondenza.
V prvem breznu za vhodnim meandrom se prvič v jami pojavi selektivna korozija (»boxwork«)
karbonatne kamnine. Gre za teksturo na jamski steni, ki je v slovenskih jamah redko tako dobro
razvita. Nastaja ob raztapljanju sten, ko je odpornejši kalcit v žilah in razpokah korodiran
počasneje kot okoliška kamnina. Sestavljajo ga tanke lamele kalcita, ki se med seboj sekajo pod
različnimi koti in tako tvorijo teksturo podobno mrežasti. Te kalcitne žilice so nastale tekom
pozne diageneze in pred zakrasevanjem. Naprej v jami se selektivna korozija pojavlja še na več
mestih. Tovrstne jamske oblike so značilne za selektivno korozijo zaradi kondenzacijske vode
na jamskih stenah.
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Slika 37 in Slika 38: Selektivna korozija (mrežasta tekstura »boxwork«) v jami Evklidova piščal
(Avtorja fotografij: A. Krajnc in J. Ortar)

V svežem lomu kamnine v razširjeni ožini nad Triangulacijo (Ep4-Ep4') so opazne značilne
izsušitvene pore in razpoklinske teksture v dachsteinskem apnencu. V prehodu na dnu
Triangulacije je vidno izmenjavanje rdečkastih plastnatih zapolnitev in sparita v dachsteinskem
apnencu, ki predstavljajo paleokraške zapolnitve kokardne teksture.
Na severozahodnem delu prve manjše vrezane police v breznu California Dreamin’ se nahaja
subhorizontalna močno preperela plastnata siga. Ima igličasto teksturo in se na tem mestu
pojavlja v treh zaporednih plasteh, pri čemer je posamezna plast debela okoli 4 cm. Po analogiji
je najstarejša spodnja plast sige, ki jo je prekrilo jamsko blato po katerem je tekla sigotvorna
voda. Ta je v veliki meri zasigala plast blata in na vrhu ustvarila novo plast sige.

Slika 39: Preperele subhorizontalne plasti sige z vložki zablatene
breče v jami Evklidova piščal
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4.2.2.2 OD MEANDRA AKSIOM O VZPOREDNICI DO KAMINA PRPA

V začetnem delu meandra Aksiom o vzporednici (Ep6-Ep6') celotno jugozahodno steno
predstavlja prelom z vpadom 152/65. V srednjem delu meander navzgor prehaja v elipso, ki se
na vrhu konča s prelomno ploskvijo z vpadom 147/63. Vpad plasti znaša 262/35. Na
posameznih mestih se vidijo slabo ohranjene mini fasete. Dno zadnje tretjina meandra ima dno
zapolnjeno s podornimi bloki, večjimi od 1 m3, kar je posledica večje širine rova in pretrtosti
kamnine, saj skalni obok ni zdržal tolikšnih litostatičnih sil.
Tako meander Družinski zakonik kot meander Aksiom o vzporednici (Ep7-Ep7', Ep8-Ep8', Ep9Ep9') predstavljata razvoj istega rova skozi čas. Zgornji meander predstavlja najstarejši del rova,
spodnji meander pa najmlajši del rova, ki se izdatno preoblikuje še danes. Slednji je začel
nastajati sočasno z nastankom vadoznega brezna na začetku meandrov, ki je omogočil lokalno
znižanje gladine podzemne vode iz zgornjega v spodnji nivo. Ker prelom po katerem sta
meandra nastala ni vertikalen, imata v tlorisu zamik. Posledično se na načrtu odraža, kot da gre
za dva ločena rova.
Rov s sifonom predstavlja tipičen meander, ki se je razvil ob prelomu z vpadom 140/65.
Po dnu kamina Prpa se nahajajo različno veliki podorni bloki. Na severovzhodni strani rova
pred vstopom v kamin (Ep10-Ep10') je vidno rahlo povijajoče tektonsko zrcalo, ki ima splošen
vpad 128/83. Pod stropom se vidi vpad plasti 253/32. Na stropnem oboku so nesimetrične
razpoke, ki delijo kamnino na posamezne bloke.
4.2.2.3 MEANDER KVADRATARIJA

V prvih 20 m meandra Kvadratarija (Ep11-Ep11') so na stropu vidne manjše tektonske drse, ki
so nastale po leziki z vpadom 296/28. Tektonske drse se pojavljajo na južni steni z vpadom
140/57, na severni steni z vpadom 144/88. Gre za isti prelom, pri čemer je razlika naklona
prelomne ploskve povezana z njenim lokalnim povijanjem. V naslednjih 100 m meandra se na
jugozahodni strani nahajajo posamezne tektonske drse z vpadom 238/65. V tem delu jame se na
dnu nahaja 15 cm globok in 2 cm širok talni žleb, po katerem se še danes počasi pretaka voda.
Žleb tako predstavlja najmlajšo jamsko stensko obliko v meandru.
Osrednji del meandra (Ep13-Ep13') je prekrit s posušenim jamskim blatom, na stropu pa so
vidne posamezne stropne kotlice. Gre za polkroglaste oblike na jamskem stropu v velikosti do
nekaj decimetrov, ki nastajajo ob razpokah v kamnini zaradi turbulentnega toka v zasičeni coni.
V tem delu Kvadratarije so na posameznih delih razviti jamski noži, kar je posledica vpada
plasti 239/40. Gre za korozijsko stensko obliko, ki se pojavlja na razpokani kamnini. Tipično za
jamske nože je, da se navzven ožijo in so podolgovati. Pojavljajo se v rovih z razpokano steno.
Zaradi nehomogenosti jamskih sten v takšnih rovih se druge stenske oblike (kotlice, fasete), ki
sicer nastajajo zaradi vodnega toka, tukaj ne morejo razviti.
V zadnji tretjini meandra se zvezno v dolžini 35 m na obeh straneh rova pojavlja plast lapornate
gline loferskega cikla A, ki ima enak vpad kot okoliške plasti (234/37). Plast je debela od 1 do
6 cm, v njej prihaja do neritmičnega menjavanja rdeče in zelene lapornate gline. Redko se
pojavljajo tudi nekaj centimetrov veliki zaobljeni klasti onkoidnega apnenca.
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Slika 40: Plast lapornate gline loferskega cikla A v jami Evklidova piščal
(Avtor fotografije: A. Krajnc)

V zadnji tretjini meandra se nahaja siga v obliki koralnih kapuč s premerom do 3 cm, v višino
merijo do 2 cm. V jamarskem žargonu se za njih uporablja ime »jamske karfiole«. Njihov
nastanek je povezan s prepihom v jami, ki omogoča obarjanje sigastih tvorb iz vlažnega zraka
na jamskih stenah. Pojavljajo se predvsem na zožitvah (meandri, ožine), ki povzročijo lokalno
povečanje hitrosti premikanja jamskih zračnih gmot. V jamah na Pokljuškem grebenu se glede
na sestavo ločijo čiste kalcitne karfiole ter kalcitne karfiole pomešane z jamskim blatom.
Največkrat rastejo v smeri gravitacije. V jami Evklidova piščal so večinoma nagnjene pod
kotom 70° proti izhodu. Njihova usmerjenost je posledica smeri poletnega prepiha, saj v času
zimskega prepiha ni ustreznih razmer za njihov nastanek.
Na posameznih mestih v meandru so ohranjene fasete s premerom okoli 1 cm, ki so zaprtih
oblik, kar priča o njihovem nastanku v rovih s prosto gladino podzemne vode v nezasičeni coni.
Fasete predstavljajo korozijske vdolbinice, ki so globlje na pritočni strani, proti odtočni strani pa
izklinjajo. Nastajajo na nerazpokani kamnini zaradi vrtincev v turbulentnem vodnem toku in
prekrivajo celoten obod rova. Posamezne fasete so povezane v mrežo, ki jo lahko sestavlja več
100 faset. Fasete s premerom do 2 cm so nastale v rovih s prosto gladino vodnega toka. Te mini
fasete imajo po navadi zaprto obliko, kar nakazuje na razmeroma hiter vodni tok. Fasete, s
premerom več centimetrov oziroma decimetrov pa nastajajo v zasičeni coni, imajo odprto obliko
in nastajajo v območju z relativno majhno hitrostjo vodnega toka. (Slabe, 2014)
V osrednjem delu meandra Kvadratarija (Ep13-Ep13') se nahaja avtohtoni limonit. Pojavlja se v
obliki ritmično skorjaste, natečne teksture in ledvičaste teksture na steni meandra. Na robovih se
vidi, da imajo posamezni gomolji skorjasto strukturo in lokalno veliko votlikavost. Kosi rude so
dolgi do 10 cm, v širino pa merijo do 5 cm. Zgornja ploskev je gladka, ima kovinski sijaj ter
posamezne erozijske zajede, kar kaže na dejstvo, da je po nastanku limonita čezenj tekla voda.
Spodnja ploskev je hrapava in se po obliki prilega jamski steni. Med steno in mineralom se po
navadi nahaja nekaj milimetrov debela prevleka jamskega blata. Prav tako so z jamskim blatom
napolnjene erozijske zajede na zgornji gladki ploskvi.
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Redke zajede na zgornji gladki ploskvi vsebujejo slabo zaobljen pesek velikosti do 2 mm.
Nekatere nodule imajo zunanjo površino zasigano.

Slika 41: Okoli 15 cm velik kos limonita nastal
»in situ« v jami Evklidova piščal (Avtor
fotografije: A. Krajnc)

Slika 42: Limonit natečne teksture z zasigano
površino v jami Evklidova piščal (Avtor
fotografije: A. Krajnc)

Limonit je mešanica treh mineralov, goethita in lepidokrokita in hematita. Limonitna kosovna
ruda, ki je bila najdena v kraških depresijah na Pokljuki in Jelovici je najpogosteje nastala s
psevdomorfozo predhodnih železovih sulfidov (markazita in pirita), ki imajo diagenetski ali
epigenetski izvor v karbonatnih kamninah. Šri oksidaciji pirita in markazita pri preperevanju je
prešlo sulfidno žveplo v lahko topen sulfat, ki ga je voda odnesla. Mobilno dvovalentno železo
(Fe2+) tako preide v nemobilno trivalentno železo (Fe3+), ki se s kisikom in vodikom na mestu
oksidacije poveže v limonit (Vidrih in Herlec, 2006).
Nastanek bobove in skorjaste limonitne železove rude na območju Pokljuškega grebena pa je
nekoliko drugačen (ustno sporočilo, Uroš Herlec, 2013). Okoli visokogorskih jezer so bila
ponekod močvirja v katerih je bil prosti kisik porabljen zaradi razpada organskih snovi, kar
pomeni, da je bilo njihovo okolje redukcijsko. Tako je v močvirjih je detritično trivalentno
železo prešlo v reducirano dvovalentno železo, ki je mobilno. Močvirska voda, bogata z
dvovalentnim železom, se je izlivala v jezersko vodo, bogato s kisikom. Posledično so se pričeli
izločati železovi hidroksidi in posledično železova ruda. S postopnim skorjastim priraščanjem
na zunanji strani površine so nastali železovi pizoliti – bobova železova ruda. Recentni pogoji, v
katerih nastajajo železovi pizoliti, so danes prisotni v jezersko-močvirnatih delih Skandinavije.
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Slika 43: Shema nastanka limonitne bobove rude na prehodih iz močvirij v jezera.

Najverjetnejše obdobje nastanka limonita v jami je interglacial, ko je bila na teh višinah ustrezna
bioprodukcija in s tem zadostne količine sedimentirane organske snovi, ki so zagotavljale
redukcijsko okolje. Po ledenih dobah glacialov so za čelnimi morenami nastajala ledeniška
jezera bogata s kisikom, na njihovih obrobjih pa so se širila močvirja. Nastajala so zaradi
neprepustne podlage, ki je posledica nakopičenja nepropustnega ledeničkega sedimenta za
morenskim čelnim lokom.
Avtohton limonit v jami Evklidova piščal je nastal zaradi dotoka z Fe2+ obogateno močvirsko
vodo (z negativno vrednostjo Eh), ki se je ob prelivanju po razpokah in ob stiku s kisikom v
jamskem zraku oksidirala (dobila pozitivno vrednost Eh) in se je v trenutku izločilo trivalentno
železo Fe3+ v obliki limonita. Če vode vse do mesta nastanka limonita niso bile prezračene (so
ohranile negativno vrednost Eh), bi lahko bil njegov nastanek posledica mešanja dveh vod.
Voda, ki je pritekla po meandru Kvadratarija je bila bogata s kisikom (jezerska voda), voda, ki je
pritekla nekje iz meandra Šestilo, pa je bila bogata z dvovalentnim železom (močvirska voda).
Takšno sklepanje je spodbudilo dejstvo, da se limonit v jami nahaja le v meandru Kvadratarija.
V primeru, da bi bila voda v meandru ali više po glavnem rovu bogata z dvovalentnim železom,
bi prišlo do obarjanja tudi drugje gorvodno v jami. Posamezni ostanki limonitove rude dolvodno
od primarnega nahajališča v meandru Kvadratarija, so bili erodirani in preneseni s poplavnimi
vodami.
V osrednjem delu meandra Kvadratarija, nekaj 10 m naprej od pojava avtohtonega limonita, so
se na stenah ohranili posamezni žepi erodirane, slabo zaobljene, karbonatne breče in proda.
Števila plasti breče ni mogoče določiti, saj se akumulacijski žepi v meandru ne pojavljajo
zvezno. Klasti so veliki do 10 cm, v vezivu se menjujeta jamsko blato in pesek. Posamezne
plasti breče, ki ne presegajo debeline 1 m, so mestoma omejene z dobro zaobljenimi prodniki
paravtohtonega limonita (v okviru jame presedimentirane dele limonita). Pojavljajo se lokalno v
obliki tankih plasti, posamezna zrna limonita so velika do 2 cm, njihova zaobljenost pa
nakazuje, da je njihov izvor najverjetneje na površju. Med paravtohtonim limonitom se najde
tudi posamezni odlomljeni kosi avtohtonega limonita.
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Slika 44 in Slika 45: Žepi erodirane, slabo zaobljene karbonatne breče in konglomerata, ki lahko
lokalno vsebuje plasti limonita, v osrednjem delu meandra Kvadratarija vjami Evklidova piščal.
(Avtor fotografije: A. Krajnc)

Glede na terenske ugotovitve je meander Kvadratarija obstajal pred odložitvijo prvih
sedimentov. Točnega čas odlaganja paraavtohtonega limonita ni možno določiti. Glede na
cikličnost pojavljanja paravtohtonega limonita je šlo za več posameznih akumulacijskih
dogodkov, ki so jim sledili erozijski dogodki. Breča je ohranjena le v delih meandra, kjer vodni
tok ni bil močan.
4.2.2.4 PREPLET ROVOV PRIMOV LABIRINT

Povezovalni rovi spodnjega in zgornjega nivoja v Primovem labirintu so nastali ob lezikah po
katerih je prišlo do tektonskega zdrsa.
Spodnji južni krak Primovega labirinta (Ep14-Ep14') poteka v smeri severovzhod-jugozahod
oziroma po prelomu 132/75. V zadnji tretjini ima rov smer proti severozahodu. Tu inicialno
strukturo predstavlja prelom z vpadom 270/75, ki se nadaljuje tudi v meandru Didiland. Na
stenah meandra so ohranjeni akumulacijski žepi karbonatne breče, klasti imajo premer do 1 cm.
V primerjavi s stensko brečo v meandru Kvadratarija, ima le-ta manjši premer, boljšo
zaobljenost, ne vsebuje limonita, v vezivu pa skoraj ni finozrnatega sedimenta (jamsko blato).
Večji del rova severnega kraka spodnjega nivoja (Ep15-Ep15') ima obliko elipse. Nastal je v
razpoklinskem območju, ki ga gradi večje število lezik, po katerih je prišlo do medplastnega
zdrsa in zaradi katerih ima južna stran rova naklon okoli -40°. V spodnji polovici rova so lepo
ohranjene mini fasete v velikosti do nekaj centimetrov, ki so nastale v območju proste gladine
podzemne vode.
Za drugim križiščem stropni obok predstavlja navidezno povito tektonsko drso (Ep16-Ep16').
Dejansko gre za dve ločeni tektonski drsi. Strop je nastal zaradi tektonskega zdrsa po leziki z
vpadom 209/35, medtem ko je tektonska drsa na južni steni posledica prelomne ploskve z
vpadom 146/66. V zgornjem desnem kotu prečnega profila Ep16-Ep16' je vidna razpoklinska
cona, ki je nastala po lezikah. Najmočnejši deformaciji je bila podvržena stropna lezika, po
kateri je nastala tektonska drsa.
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4.2.2.5 MEANDER AKSIOM IZBIRE

Inicialna struktura po kateri se je razvil meander Aksiom izbire (Ep18-Ep18') je prelom z
vpadom 282/82. Vpad plasti znaša okoli 270/40. Pojavljajo se tako tektonske drse po
posameznih lezikah, ki so prevzele večje tektonske deformacije, kot tudi razpoklinske cone, ki
imajo usmerjenost razpok vzporedno ali pravokotno na vpad plasti.
V prvem breznu se nahaja kameno jedro polža
Worthenia solitaria. Nekaj metrov nad dnom se v
jami prvič pojavi plast potemnjene, verjetno z
organskimi snovmi bogate breče. Najverjetneje
gre za plast tempestitov (klasti z organskimi
snovmi bogatega sedimentanadplimskega izvora),
ki ima vpad vzporeden z ostalimi plastmi in
predstavlja loferski cikel A. Debelina tempestitov
znaša do 7 cm. Ostrorobi klasti v breči so veliki
do nekaj centimetrov. Plast nekoliko štrli iz
podlage, saj je sparitno vezivo breče bolj odporno
kot mikritni cement okoliškega apnenca.

Slika 46: Tempestiti, loferskega cikla A v
jami Evklidova piščal (dolžina pokrova
znaša 10 cm) (Avtor fotografije: M. Di
Batista)
4.2.2.6 OD FOSILNEGA ROVA BISEKCIJA DO KONČNEGA SIFONA

Bisekcija (Ep19-Ep19') je genetsko gledano najstarejši fosilni rov v celotni jami. Nahaja se v
porušeni coni, ki se je razvila po vpadu plasti, pri čemer so mestoma v posameznih lezikah
opazne tektonske drse. Na dnu so z jamskim blatom prekrite podorne skale, strop je labilen. Na
območjih recentnejših skalnih odlomov je jamska stena brez blata.
Strop dvorane Stožnica predstavlja popolnoma enovita lezika 251/34, ki je prekrita z jamskim
blatom. Rov se konča s prekopanim podorom v dolžini slabega metra, ki ima vmesni prostor
zapolnjen z jamskim blatom.
Rov nad končnim sifonom (Ep20-Ep20') sledi prelomu z vpadom 270/75, v njem je viden tudi
vpad plasti 225/35. Po vseh stenah rova se nahajajo fasete s premerom večjim od 10 cm, ki so
povezane v ploskovno mrežo in odprte oblike, kar kaže na njihov nastanek v zasičeni coni ob
počasnem vodnem toku. V tem delu jame se najdejo najštevilnejši fosilni ostanki megalodontid.
Za razliko od tistih v zgornjih delih jame, se le te ne pojavljajo v obliki kamenega jedra, temveč
njihove lupine štrlijo iz jamskih sten, kar je posledica njihove sestave iz sparitnega kalcita, ki je
bolj odporen kot so jamske stene.
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V rovu se na treh lokacijah nahajajo tudi do 3 cm veliki in 2 mm široki izrastki, ki spominjajo na
obliko korenin. Najverjetneje gre za sigo in sicer za neko vrsto heliktitov. Rastejo iz jamske
stene, pravokotno na gravitacijo.

Slika 47: Do 5 cm veliki ostanki megalodontid v
jami Evklidova piščal (Avtor fotografije: M. Di
Batista)

Slika 48: Helektiti v jami Evklidova piščal
(za primerjavo je na levi strani slike del
mezinca) (Avtor fotografije: M. Di Batista)

V prostoru s končnim sifonom se na steni nahaja več paleokraških geopetalnih tekstur. Gre za
korozijske zajede s premerom do 10 cm, ki so zapolnjene s sparitnim skorjastim kalcitom. Vse
se pojavljajo na približno enaki višini znotraj loferskega cikla C. Korozijske vdolbine so
najverjetneje nastale po isti leziki, nekaj metrov pod površjem na gladini podzemne vode, v času
tvorjenja karbonatne platforme. Kasneje je prazen prostor zapolnil kalcitni cement.
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4.2.3

POLOŽAJ ROVOV V HIDROGEOLOŠKEM PROFILU V JAMI EVKLIDOVA PIŠČAL

Položaj rovov v hidrogeološkem profilu v vseh treh obravnavanih jamah je narejen na podlagi
prečnih profilov in jamskih stenskih oblik.
Epikras v jami Evklidova piščal seže do dna vhodne dvorane. O dobro razviti epikraški coni
pričajo sprani ostanki površinskih tal in povečana vrednost CO2 v vhodni dvorani (579 ppm).
Prav tako se ob taljenju snega in ob večjih padavinah iz stropnih razpok v vhodni dvorani
pojavljajo koncentrirani vodni tokovi, ki so neposredno povezani s površjem.
Prvotni rov je v delu jame od Rdeče ožine do brezna Triangulacija nastal zaradi koncentriranega
odvajanja površinske glacialne vode v fosilno freatično cono. Šlo je za invaziven vadozen rov,
ki je imel obliko ključavnice. Ob viških vode je le ta zastajala po večjem delu rova vse do
freatične cone. Da ta del jame ni nastal v freatični coni dokazujejo tudi relativna bližina površja,
recentna oblika in dimenzija rova, ki je bistveno manjša od freatičnih rovov na obravnavanem
območju.
Deli jame od brezna Triangulacije do meandra Aksiom o vzporednici so se razvili v vadozni
coni, ko si je voda korodirala hitrejšo pot od vhodnega meandra do rovov, ki so nastali v starejši
freatični coni, a v njih tedaj ni več tekla voda pod tlačnimi razmerami. Glede na analogijo gre za
mlajši del jame kot višje ležeči invazivni vadozni rov.
Rovi od meandra Aksiom o vzporednici do konca rova Bisekcija so nastali v starejši freatični
coni, ko je bila gladina freatične cone veliko višje kot je danes. Gre za najstarejši del jame.
Prvotni rovi, ki so nastali v takšnih razmerah, so se delno ohranili direktno pod stropom. Kjer so
ohranjeni, imajo obliko elipse, na njihovih stenah se pojavljajo ostanki večjih faset, ki so odprtih
oblik. Skozi čas, ko se je nivo freatične cone spuščal, je v tem delu jame prevladal gravitacijski
tok vode s prosto gladino, ki je izoblikoval dno rova v obliki današnjega meandra (vadozna
cona).
Starejšo fosilno cono od globine 240 m do 300 m sekajo zaporedja vzporednih vadoznih brezen.
Gre za najmlajši del jame. Vadozna cona deli rove, ki so nastali v starejši freatični coni na dva
dela. Rovi, ki se nahajajo proti izhodu, so polni sedimentov glacialnega izvora, v njih se najdejo
tudi različni speleotemi, vodni tok je v večji meri odsoten. Rovi pod vadozno cono so močno
porušeni in imajo koncentrirani vodni tok.
Brezna od vrha dvorane Stožnica do dna brezna Verteks so se razvila v vadozni coni, ko je
prišlo do znižanja gladine podzemne vode globje v masiv. Vadozna brezna tako predstavljajo
povezovalne rove med starejšo freatično cono in recentno freatično cono.
Zgornja meja epifreatične cone se nahaja na globini 390 m. V tem delu jame se rovi mestoma
tako zožijo, da je vodna gladina le slabih 0,3 m pod stropom rova. V primeru nenadnih
koncentriranih vodnih tokov iz površja te dele jame popolnoma zalije.
Končni sifon, na globini 429 m, predstavlja gladino recentne podzemne vode (gladina freatične
cone). Vsi višje ležeči sifoni predstavljajo lokalno ujeto vodo.
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Slika 49: Tloris jame Evklidova piščal z označenimi geološkimi podatki in iztegnjen profil z označenimi položaji rovov v hidrogeološkem profilu (Podlaga: Načrt jame Evklidova piščal, tloris in profil, DZRJL, 2013)
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4.2.4

FIZIKALNO-KEMIČNE MERITVE VODE IN ZRAKA V JAMI EVKLIDOVA PIŠČAL

Z meritvami fizikalno-kemičnih parametrov vode in zraka v jami Evklidova piščal se je
ugotavljalo ali obstajajo še kakšna potencialno neodkrito nadaljevanja v jami. Poleg tega se je
pridobljene podatke primerjalo s tistimi iz jame Platonovo šepetanje, da se potrdi oziroma
odvrže teza, da obe jami predstavljata isti jamski sistem.
Iz pridobljenih podatkov je možno sklepati, da se nekje v Primovem labirintu nahajajo
neraziskani rovi, ki so povezani s površjem.
Meritve fizikalno kemičnih parametrov vode in zraka v jami je 1. 8. 2013 izvajal Mitja
Prelovšek (2014), Inštitut za raziskovanje krasa. Rezultati so sledeči:
-

-

Temperatura zraka z globino jame raste. V vhodnem delu znaša temperatura zraka v
poletnih mesecih 3,4°C, kar pomeni, da je vhodni del podhlajen. To je posledica dejstva,
da v času zimskega prepiha v jamo vleče mrzel zrak, zaradi katerega zgodaj spomladi
stenski rovi zmrzujejo. Proti dnu temperatura zraka postopoma narašča do okoli 4,5°C.
Temperatura zraka na dnu jame je v ravnovesju s temperaturo vode in masiva.
Temperatura vode z globino jame sledi temperaturi jamskega zraka. Vhodni del je
podhlajen, kar vpliva tudi na temperaturo prenikale vode. Podhlajenost vhodnega dela v
jamo je posledica nižje temperature kamnine v vhodnih delih.Temu je vzrok dejstvo, da
celoten obod vhodnega meandra od zgodnje pomladi do sredine junija prekriva več
centimetrov debel led. Tik pod vhodom ima voda temperaturo 2,8°C, na dnu pred
končnim sifonom temperatura vode znaša 4,5°C. Glavni vir segrevanja jamskega vodnega
toka z globino predstavlja sprememba potencialne energije vode v notranjo energijo ob
toku skozi jamo. Pri koncentriranemu vodnemu toku v idealnih jamskih razmerah velja, da
se temperatura vode na vsakih 100 m globine dvigne za 0,234°C (Badino, 2010). Glede na
to, da je jama globoka 400 m, znaša pribitek notranje energije 1°C. Preostali dvig
temperature vode (0,7°C) gre pripisati zemljinemu temperaturnemu gradientu.
Geotermalni gradient, ki v normalnih okoliščinah znaša 2,5°C na vsakih 100°m globine,
ima v nezasičeni coni kraškega masiva majhen vpliv, ker večino toplote akumulira voda v
zasičeni coni (Badino, 2010).

Slika 50: Sprememba temperature zraka in temperature vode z globino jame Evklidova piščal
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Koncentracija CO2 v zraku znaša na vhodnem pobočju v jamo (epikras) okoli 580 ppm,
koncentracija CO2 v zraku zunaj jame se ni merila, vendar ne odstopa dosti od povprečne
koncentracije proste atmosfere na Zemlji, ki je leta 2015 znašala okoli 400 ppm (CO2
Now, 2015). Od brezna Califonia Dreamin' do rovov Primovega labirinta je padla iz
420 ppm na 400 ppm. Vrednost CO2 v zraku se je izmerilo še v spodnjem delu jame pred
rovom Bisekcija, kjer znaša 607 ppm in breznom Verteks, kjer znaša 620 ppm. Višje
vrednosti proti dnu jame so posledica izdihanega zraka v ozkem rovu in slabše
prevetrenosti tega dela jame. Iz podatkov se da razbrati, da ima zrak v večjem delu jame
malo povečano koncentracijo CO2 (420 ppm) glede na površinskega. Povišana vrednost
CO2 v epikrasu je posledica delovanja mikrobov v tleh. Največje koncentracije CO2 v
epikrasu so pričakovane v poletnih mesecih, ko je dejavnost mikroorganizmov največja.
Glede na vrednosti CO2 v zraku v jami Evklidova piščal je možno sklepati, da imajo
najboljšo zvezo s površjem rovi okoli Primovega labirinta. Okoli končnega sifona oziroma
v spodnjih neprepišnih delih koncentracija CO2 znatno naraste zaradi odsotnosti jamskega
prepiha, ki od Stožnice naprej ne poteka več po glavnem rovu, ampak izgine v ozek rov, ki
je na profilu Evklidove piščali narisan na globini 350 m.

Slika 51: Sprememba koncentracije CO2 v zraku z globino jame Evklidova piščal
-

Z globino se pH vode ne spreminja bistveno in večinoma znaša med 8,1 in 8,2. To
vrednost dobi že tik pod vhodom. Izjema je voda na koncu Primovega labirinta, ki ima pH
vrednost 8,0.

Slika 52: Sprememba pH z globino jame Evklidova piščal
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Pod vhodnim meandrom elektroprevodnost v kapljajoči vodi (pretok 0,01 l/s) znaša
209 µS/cm. Globlje po jami elektroprevodnost vode znaša med 194 µS/cm in 204 µS/cm.
Elektroprevodnost se torej z globino ne spreminja, ampak ostaja konstantno okoli
200 µS/cm. Le v meandru Kvadratarija je na mestu, kjer se odlaga siga, elektroprevodnost
nekoliko višja in sicer 230 µS/cm. To dokazuje, da na višjo prevodnost vpliva počasno
pretakanje vode skozi vadozno cono, kjer pride do boljše interakcije vode s kamnino v
slabo prezračenih razmerah.

Slika 53: Sprememba elektroprevodnosti z globino jame Evklidova piščal
Preglednica 3: Rezultati meritev 1. 8. 2013 v jami Evklidova piščal (Prelovšek, 2014)
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4.3 JAMA TRUBARJEV DAH
4.3.1

SPELEOLOŠKI OPIS JAME TRUBARJEV DAH

Vhoda v jami Trubarjev dah in Platonovo šepetanje ležita v kotanji, katere dno se nahaja na
nadmorski višini 1.850 m. Zaradi neposredne bližine obeh vhodov, loči ju namreč okoli 10 m
zračne razdalje, se je pričakovalo, da se rovi povežejo že v zgornjih delih. Izkazalo se je, da gre
zaenkrat še za dve ločeni jami. Nastanek vhodov je neposredno povezan z lokacijo kotanje. Na
tem mestu se je najverjetneje nahajal manjši požiralnik glacialne vode, ki se je zaradi korozije in
erozije razširil v večjo kotanjo. Prvotni ponor glacialne vode se je nahajal na dnu depresije, a je
bil v enem od interglacialov popolnoma zasut z glacialnim materialom, tako da si je voda
morala najti alternativno pot. Vhoda v jami sta tako mlajšega nastanka, pri čemer Trubarjev dah
predstavlja glavni odvod vode. Danes so stene kotanje v večji meri prekrite s pobočnim
materialom, ki je v večji meri nastal zaradi razpada okoliške kamnine zaradi erozije zmrzali. V
severnem delu kotanje je na višini vhoda v jamo Platonovo šepetanje viden vpad plasti 228/32.
Jama Trubarjev dah je imenovan po dnevu reformacije, saj je bila prva raziskovalna akcija v tej
jami 31.10.2013.

vhod v
Trubarjev dah
vhod v
Platonovo šepetanje

Slika 54: Vhoda v jami Trubarjev dah in Platonovo šepetanje

Vhod v jamo se nahaja 2 m nad dnom depresije, v steni kjer se odpira 30 cm širok in 40 cm
visok prehod. Za izravnavo se nahaja 4 m dolgo, strmo pobočje vhodnega rova, ki se pod kotom
60° spušča proti jugozahodu. Na dnu vhodnega pobočja sledi 6 m meandra, ki je pozimi do
višine 3 m popolnoma zasut s snegom in je prehod možen le pod stropom. Na koncu meandra se
proti severozahodu odpre ozek prehod, ki pripelje do police, ki se prevesi v 24 m globoko
vhodno brezno. Brezno ima več oken (izraz označuje rove, ki se odpirajo nad samim dnom
brezna), ki se proti vzhodu nadaljujejo v nekaj metrov dolge horizontalne rove.
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Večina rovov je komaj prehodna za človeka, končajo se z zasutjem, ki ga sestavlja material
različne granulacije površinskega izvora. O površinskem izvoru materiala priča črna anorganska
prevleka na zasutem materialu. Nekaj metrov nad dnom vadoznega brezna priteče iz enega od
teh oken voda s pretokom 0,1 l/s, ki že nekaj metrov naprej ponikne v nasut podoren material.

Slika 55: Izsek tlorisa jame Trubarjev dah z označenimi prečnimi profili: od vhoda v jamo do
meandra Golobnjak (Podlaga: Načrt jame Trubarjev dah, tloris, DZRJL, 2014)

Rov se nadaljuje v obliki večjega suhega meandra
poimenovanega Katekizem (Td1-Td1'). Dno je
prekrito z gruščem in večjimi podornimi bloki, ki so
padli z jamskega stropa zaradi zmrzali, kar
nakazujejo ostri robovi in zelo različna granulacija
podornega materiala. V višjih predelih jamskih sten
se nahajajo zajede nastale zaradi korozije kondenza.
Na posameznih mestih meander presekajo mlajša
vadozna brezna, ki so globoka kakšen meter in imajo
dno prav tako zasuto s stropnim materialom. Meander
je dolg 40 m in je v večjem delu širši od 3 m.

Slika 56: Prečni profil začetnega
dela meandra Katekizem (Td1-Td1')

Na jugozahodnem delu meandra se se odpira brezno
globine 9 m, ki pripelje v večji prostor. Gre za
podorno dvorano, katere oblika spominja na črko L.
Začetni del dvorane (Td2-Td2'), z dolžino 12 m,
poteka v smeri jugovzhod-severozahod. V kaminu, ki
se nahaja v osrednjem delu dvorane, je po prelomni
razpoki v smeri proti severozahodu vidno potencialno
nadaljevanje jame.
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V drugem delu se L dvorana (Td3-Td3') nadaljuje proti severovzhodu v obliki pobočja z
naklonom -35°, ki je prekrito z gruščnatim materialom, vmes so tudi večji skalni bloki. Na robu
dvorane je več subhorizontalnih rovov, ki so prav tako zasuti z gruščem. Podobno zasuti rovi se
nahajajo v vhodni dvorani jame Platonovo šepetanje. Glede na neposredno bližino obeh rovov
se sklepa, da sta bili jami včasih povezani. Sledi 2 m visoka prosto preplezljiva stopnja za katero
se odpira dvorana premera 3 x 6 m in višino 5 m, ki ima dno izravnano s podornimi bloki.
Na globini 50 m za L dvorano se začne meander imenovan Reformacija (Td4-Td4'). Njegova
dolžina znaša 45 m. Ponekod doseže višino 4 m, večinoma je širok okoli 40 cm.

Slika 58: Prečni profil
drugega dela L dvorane
(Td3-Td3')

Slika 59: Prečni profil
začetnega dela meandra
Reformacija (Td4-Td4')

Slika 57: Prečni profil prvega
dela L dvorane (Td2-Td2')

Tipičen prečni profil meandra Reformacija prikazuje spodnja slika. Na njej se v zgornjem delu
vidi prvotna oblika rova, medtem ko se je proti dnu oblikoval mlajši meander.

Slika 60: Prečni profil meandra Reformacija, stene rova so korozijsko
preoblikovane in delno zasigane (Td5-Td5') (Avtor fotografije: A. Krajnc)
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Slika 61: Tipičen prečni
profil povezovalnega
meandra med brezni pod
meandrom Reformacija
(Td6-Td6')

Meander Reformacija (Td6-Td6') se na globini 60 m konča z
nizem vadoznih brezen, ki so ločeni s krajšimi meandri, v
katerih ni tekoče vode in manjšimi dvoranami. Prvo vadozno
brezno je globoko 6 m, na dnu je manjša dvorana, ki se
nadaljuje v 4 m dolg meander. Meander se prevesi v stopnjasto
brezno, ki ima prvo vertikalo globoko 5 m in drugo 16 m. Na
dnu se brezno razširi v večjo dvorano, ki ima v severnem delu
nepregledan kamin. Njegove stene so prekrite z recentnim
črnim finozrnatim sedimentom, ki najverjetneje nastaja s
spiranjem tal na površju. Za dvorano sledi 19 m dolg meander,
ki se proti koncu zoži skoraj do neprehodnih dimenzij.

Na koncu meandra se odpira 14 m globoko brezno, ki pripelje v popolnoma spran meander, ki je
dolg 7 m in širok preko 2 m. Sledi ožina, ki je na načrtu označena kot Golobnjak. Gre za 8 m
dolg in razmeroma ozek meander, ki je prehoden le v osrednjem delu. Prvih nekaj metrov
poteka v smeri severozahod-jugozahod, nato se obrne proti severovzhodu. Inicialna struktura ni
vidna, saj se najverjetneje nahaja na nedostopnem stropu. Golobnjak se konča s 4 m globokim
breznom na dnu katerega se odpira dvorana.

Slika 62: Izsek tlorisa jame Trubarjev dah z označenimi prečnimi profili: od meandra Golobnjak
do meandra Matičeva bolečina (Podlaga: Načrt jame Trubarjev dah, tloris, DZRJL, 2014)

Dvorana pod meandrom Golobnjak (Td7-Td7') ima dimenzije 2,5 x 4 m in je visoka 6 m. V
zahodnem delu dvorane je prehod v 10 metrski, ozek, horizontalen rov, ki je na koncu do stropa
zapolnjen z jamskim blatom. Rov še ni izmerjen, tako da tudi ni označen na načrtu. V
jugovzhodnem delu dvorane se nahajajo večji podorni bloki, za katerimi se odpira prehod v nov
meander. Sledi 15 m meandra, ki je na vrhu dokaj ozek, proti dnu ima premer 3 m. Na več
mestih je delno zasut s podornimi bloki, tako da gre za fizično ločen rov z več nivoji.
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Slika 63: Prečni profil
dvorane pod meandrom
Golobnjak (Td7-Td7')

Slika 64: Prečni profil
zahodnega dela dvorane in
odcepa Cerkvena ordnunga
(Td8-Td8')

Meander se odpira v večjo dvorano, do dna katere se je treba
spustiti 7 m. S skalno pregrado je dvorana ločena na dva dela,
zahodni in vzhodni. Zahodni del dvorane (Td8-Td8') ima
premer 16 x 4 m, proti jugu se za 3 m visoko stopnjo odpira
nadaljevanje v »slepi« odcep z imenom Cerkvena ordnunga.
Gre za manjšo dvorano in meander, ki je vzporeden z glavnim
rovom, dolg je 22 m in poteka v smeri zahod-vzhod. V zadnji
tretjini se odcep Cerkvena ordnunga ponovno združi z
vzhodnim delom prej omenjene dvorane.
Za skalno pregrado sledita 6 m globoka stopnja in vzhodni del
dvorane. Tla vzhodne dvorane gradi podoren material. Na robu
vzhodne dvorane pod večjim podornim blokom se odpira
nadaljevanje v nov meander. Razlika v višini dna zahodnega in
vzhodnega dela dvorane je posledica korozija vode, zaradi
katere se je oblikoval kamin v skrajnem vzhodnem delu
dvorane, iz katerega preko celega leta teče voda.
Na globini 120 m se za prej omenjeno dvorano odpira nov
80 m dolg meander, po dnu katerega se prvič v jami pojavi
vodni tok. Nekje na polovici meandra se nahaja 23 m globoko
brezno imenovano Tuš, ki meander deli na spodnji in zgornji
del. Nad breznom se odpira kamin, ki predstavlja enega
pomembnejših dotokov vode v jamo. Voda v meandru ima nad
breznom v poletnih mesecih pretok okoli 0,01 l/s, za breznom
se pretok poveča na 0,15 l/s. Na dobro povezavo kamina s
površjem kaže dejstvo, da se pretok vode skozi kamin zelo
poveča v manj kot pol ure po padavinah na površju. Pozno
spomladi voda predstavlja neprehodno bariero do nižje ležečih
delov jame.
V prvem delu se meander začne s 3 m globoko stopnjo, z
vmesno polico, ki jo gradi podoren material. Sledi 4 m globoka
stopnja, ki pripelje do police s talnim žlebom po kateri se
pretaka voda. Na vzhodni strani police se nahaja podor, ki
delno prekriva naslednjih 15 m meandra. Podor je bil na
skrajnem vzhodnem delu v dolžini slabega metra prekopan.

Slika 65: Prečni profil
meandra nad breznom Tuš
(Td9-Td9')

Za podorom se pride v del fosilnega meandra (Td9-Td9'), ki
ima premer okoli 3 m in je popolnoma brez vode. Po približno
10 m se v dnu fosilnega meandra pojavi neprehoden ozek
meander, ki je dolg 15 m. Oba meandra se združita v brezno
Tuš, ki je globoko 28 m in ima premer 2 x 4 m.
Za breznom (Td10-Td10') je prvih 10 m meandra prehodnih po
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dnu. Od tu naprej se meander zapre do neprehodnih dimenzij,
prehoden je 4 m višje, kjer je širok do 40 cm in visok do
30 cm.
Na globini 170 m se odpira niz stopnjastih brezen, s skupno
globino okoli 100 m. Dno brezen danes predstavlja aktiven
meander. Koncentriranemu vodnemu toku je možno slediti od
vrha Deviacije do globine 240 m, kjer voda teče v neprehoden
meander s smerjo jugozahod-vzhod. Za ta del jame je značilno,
da se voda pretaka preko skalnih polic. Voda pada v brezno v
obliki slapov, tako da so se na dnu razvili manjši tolmuni.
Slika 66: Prečni profil
meandra pod breznom Tuš
(Td10-Td10')

Začetni del stopnjastih brezen je imenovan Deviacija (Td11Td11'). Začetno brezno je mogoče obiti preko police, ki se
nahaja v zgornji tretjini Deviacije. Polica ima dimenzije
6 x 3,5 m, gradijo jo zagozdene podorne skale. Na zahodnem
robu police se odpira najgloblje enovito brezno v jami z
globino 30 m.
Sledi nova 9 m globoka stopnja s polico, za katero se odpira
17 m brezno imenovano Snickers. Brezno vodi v podorno
dvorano (Td12-Td12'), ki jo gradijo zagozdeni skalni bloki z
volumnom večjim od 1 m3. Dno dvorane ima premer
5,5 x 9,5 m, iz nje se proti severozahodu odpira vzporedno 7 m
globoko brezno na dnu katerega se nahaja manjša podorna
dvorana imenovana Nesojeni bivak.
Iz podorne dvorane na dnu brezna Snickers proti severozahodu
poteka 13 m globoko brezno, ki pripelje do dveh skalnih polic
na globini 240 m. Med policami je 4 m višinske razlike.
Spodnja polica je imenovana Križišče, tu se na severovzhodni
strani rova nahaja prečka, ki pripelje do Poročnega meandra.
Ta na načrtu ni narisan, saj je bil raziskan v letu 2015. Dolg je
12 m in poteka iz severozahoda proti jugovzhodu. Vhod v
meander je prekopan, za ožino se odpira 1,5 km novih delov
jame. Gre predvsem za globoka vadozna brezna, ki imajo dna
pokrita s podornim materialom.

Slika 67: Prečni profil
police med brezni v
Deviaciji (Td11-Td11')

Pod Križiščem se proti severozahodu odpira 19 m globoko
brezno, ki ima stene popolnoma prekrite s klivažem
(razpoklinska cona). Na globini približno 270 m se iz
severovzhoda proti severozahodu odpira horizontalen 13 m
dolg rov imenovan Matičeva bolečina (Td13-Td13'). Prva
polovica meandra je bila normalno prehodna, medtem ko je bil
drugi del, ki je bil popolnoma zasut s podornimi bloki,
prekopanv dolžini dveh metrov.
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Slika 69: Prečni profil podorne
dvorane na dnu meandra Matičeva
bolečina (Td13-Td13')

Slika 68: Prečni profil podorne dvorane
na dnu brezna Snickers (Td12-Td12')

Slika 70: Izsek tlorisa jame Trubarjev dah z označenimi prečnimi profili: od meandra Matičeva
bolečina do fosilne galerije via Voje (Podlaga: Načrt jame Trubarjev dah, tloris, DZRJL, 2014)
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Od 270 m do 365 m globine se odpira del jame imenovan Pit bull. Gre za niz vadoznih brezen,
prvi niz stopenj ima globino 34 m in pripelje do podorne police. Nadaljevanje se odpira tako na
južni kot severni strani police. Južna stran je lažje prehodna, saj gre za 18 m globoko vertikalo,
ki se nadaljuje v podorno pobočje. Za pobočjem sledi nov niz stopnjastih brezen s skupno
globino 32 m. Dno stopnjastega brezna Pit bull je zasuto s podornimi bloki, 17 m nad dnom se
nahaja težko prehodno okno, ki pripelje v vzporedno brezno.

Slika 71: Tipičen prečni
profil Črnijga meandra
(Td14-Td14)

Na dnu vzporednega brezna se začne rov imenovan Črnij
meander (Td14-Td14). Gre za okoli 150 m dolg in pretežno
horizontalen meander, ki poteka v smeri jugovzhodseverozahod. Na skrajnem jugovzhodnem delu meandra se iz
podornega materiala ponovno pojavi koncentriran tok podzemne
vode. Ocenjen pretok vode znaša okoli 0,25 l/s. Najverjetneje
gre za vodo, ki izgine v neprehoden meander na globini 240 m.

V prvi tretjini ima meander večje dimenzije in dno prekrito s podornim materialom, ki ima izvor
v vadoznem breznu, ki se v tem delu združi z meandrom. Na polovici se meander zoži do
neprehodnih dimenzij, prehod se nahaja pod stropom. Gre za 7 m dolgo ožino v breči, ki
pripelje do 9 m globoke stopnje, za katero se nahaja zadnja tretjina meandra. V zadnji tretjini je
spodnji del meandra, kjer je prisoten vodni tok, težko prehoden. Srednji nivo je preko
horizontalnega delno zasutega rova povezan z začetnim delom galerije via Voje. V zgornjem
nivoju meandra se odpira subvertikalen rov, ki je na vrhu zasut s podornim materialom. Enak
podorni material se nahaja v stranskem rovu, ki se odcepi iz galerije via Voje proti jugovzhodu.
Meritve so pokazale, da sta omenjena rova v tlorisu med sabo oddaljena le 4 m.
Via Voje je 180 m dolga fosilna galerija (izraz galerija se uporablja pri subhorizontalen rovih
večjih dimenzij), ki vpada proti zahodu z naklonom 40°. Premer galerije se z globino povečuje,
tako imajo zgornji deli širino okoli 4 m, medtem ko v spodnjih delih širina doseže tudi 8 m in
več. Galerijo na več mestih sekajo mlajša vadozna brezna. Na teh stičiščih se po navadi
pojavljajo več metrov globoke prosto preplezljive stopnje.
Na skrajnem vzhodnem delu galerije via Voje se nahaja 15 m visok stopnjast kamin, ki se
nadaljuje v meander. Omenjen meander še ni bil pregledan, saj po njem tudi v času največje
suše pada curek z ocenjenim pretokom okoli 0,15 l/s. Na križišču galerije via Voje in Črnijga
meandra, se galerija navzgor tako razširi, da ni možno videti njenega stropa. Na križišču se proti
severu odpira manjši kamin s kapljajočo vodo, proti jugovzhodu se v smeri Črnijga meandra
odpira že prej omenjen stranski rov, ki se konča s podornim zasutjem. Proti zahodu sledi
nadaljevanje jame v obliki 18 m globokega brezna. Nekaj metrov nad dnom brezna se nahaja
prehod v vzporedno brezno. Zahodno steno vzporednega brezna zapirajo podorni bloki, vzhodno
pa kompaktna stena. Na dnu tega brezna se združita voda iz Črnijga meandra in voda, ki priteče
iz skrajnega vzhodnega kamina na vrhu galerije via Voje.
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Za 18 m globokim breznom sledi izravnava grajena iz podornih blokov. Tako stopnja kot
izravnava sta nastali zaradi vadoznega brezna, ki na tem mestu seka galerijo. Sledi 70 m dolg
rov, ki pod kotom 38° vpada proti zahodu. Dno glavnega rova gradi gruščnato pobočje, pod
katerim se nahajata še dva nivoja rovov. Srednji nivo se je oblikoval znotraj grušča, premer rova
nikjer ne preseže 2 m. Spodnji nivo predstavlja aktiven meander, katerega strop gradijo
zagozdene skalni bloki. Meander je v večjem delu širok 0,5 m, ocenjen pretok vode v njem
znaša okoli 0,4 l/s. Na izseku tlorisa jame Trubarjev dah od meandra Matičeva bolečina do
fosilne galerije via Voje nista vrisana zahodni del srednjega nivoja in celoten spodnji nivo.

Slika 72: Spodnji najširši del fosilne galerije via Voje (Td15-Td15') (Avtor fotografije:
M. Di Batista)

Spodnji del galerije via Voje predstavlja niz brezen (Td15-Td15'), kjer posamezne stopnje
ločujejo police zgrajene iz podornega materiala. Brezna se nahajajo na globini od 415 m do
500 m. Prvih 15 m globine so tla sestavljena iz pobočnega podora, naslednje stopnje v skupni
dolžini 45 m potekajo ob kompaktni steni. Za nizem stopenj se nahaja 16 x 5 m velik prostor s
popolnoma spranimi zaobljenimi skalnimi bloki dachsteinskega apnenca. Izravnava in
zaobljenost blokov sta posledica kamina, ki se odpira na stropu rova in po katerem skozi celo
sušno obdobje kaplja voda, v obdobjih z več padavinami se tu nahaja slap. Za izravnavo sledi
5 m visoka stopnja, za katero se odpira novo 25 m globoko brezno. V stropu in po stenah rova
se nahajajo veliki zagozdeni, labilni skalni bloki.
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Slika 73: Izsek tlorisa jame Trubarjev dah z označenimi prečnimi profili: od fosilne galerije via
Voje do dvorane Final Destination (Podlaga: Načrt jame Trubarjev dah, tloris, DZRJL, 2014)

Na globini 500 m se nahaja rov imenovan Lepi meander (Td16Td16'). Gre za 160 m dolg meander s smerjo zahod-vzhod, ki je
širok do 2 m in visok do 12 m. Prva polovica meandra ima
uravnano dno, po katerem teče koncentriran vodni tok. V tem
delu jame je bil s pomočjo solne raztopine in merjenjem
sprememb elektroprevodnosti izmerjen pretok vode, ki znaša
0,44 l/s.

Slika 74: Tipičen prečni
profil Lepega meandra
(Td16-Td16')

Sledi 8 m globoka stopnja, preko katere pada slap. Pod slapom
voda izgine v odtočni sifon. Slabih 6 m nad odtočnim sifonom
se nahaja ozek povezovalni rov, ki ponovno pripelje v meander.
V prvem delu meandra, za povezovalnim rovom, se pojavljajo
do 2 m visoke stopnje (kaskade), ki imajo prvih 15 m suho
strugo. Vodni tok se ponovno pojavi iz severne stene skozi
nekaj centimetrov veliko razpoko. V tlorisnem pogledu je sifon
od razpoke oddaljen manj kot 10 m.
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Slika 75: Uravnava nad pobočjem v slepem rovu Penthouse (Td17'-Td17), slikano proti vhodu v
jamo (Avtor fotografije: M. Di Batista)

Lepi meander se konča z 9 m globokim breznom, na dnu katerega se na globini 540 m nahaja
izravnava. Od izravnave se proti jugozahodu jama navzgor po pobočju nadaljuje v slepi rov
imenovan Penthouse (Td17'-Td17). Za pobočjem sledi 4 m visoka stopnja, na kateri se nahaja
jamski bivak. Za bivakom se Penthouse nadaljuje še 16 m po pobočju navzdol, kjer se konča z
zasutjem.
Okoli 20 m nad slepim rovom Penthause in spodnjim delom
Lepega meandra se odpira zgornji, še starejši fosilni rov, ki ima
večji del kvadratasto obliko.

Slika 76: Prečni profil
meandra pod slepim rovom
Penthouse (Td18-Td18')

Ob južni steni pobočja, ki vodi proti slepemu fosilnemu rovu
Penthouse, so pod glacialnim materialom naložene podorne skale,
med katerimi se nahaja prehod v 24 m globoko stopnjasto brezno.
S severa med podornimi skalami na vrhu brezna priteče voda iz
Lepega meandra. Na dnu brezna sledi še okoli 25 m aktivnega
meandra, ki v višino meri do 8 m, premer ima okoli 0,6 m. Za tem
sledi 8 m dolga in 20 cm široka ožina, za katero se nahaja manjša
dvorana s premerom 2 m in višino 5 m. Jugozahodni del dvorane
je popolnoma zasut z materialom, tako da prehod dalje ni več
mogoč. Tu se nahaja najgloblja točka v jami (556 m) in sicer na
nadmorski višini 1.297 m.
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Iz kamrice se proti severovzhodu odpira prehod v 8 m dolgo ožino, ki omogoča prehod v zgornji
fosilni del meandra. Sledi rov s premerom okoli 3 m in višino do 5 m, ki se v obliki 30 m
dolgega pobočja in pod kotom 25° dviguje proti jugozahodu. Nastal je ob prelomu z vpadom
160/65. Po 30 m se rov za nekaj metrov zoži in obrne proti severozahodu. Na prevoju se nahaja
tudi vstop v 10 m dolg meander s smerjo proti severu, ki pripelje do vadoznega brezna, ki se po
5 m konča s podornim zasutjem.

Slika 77: Dno podorne dvorane Final Destination (Td19-Td19'), slikano proti vhodu v jamo (Avtor
fotografije: M. Di Batista)

Sledi ogromna podorna dvorana, imenovana Final Destination (Td19-Td19'), katere dno se pod
kotom 40° vzpenja proti severozahodu. Ob stenah dvorane se nahajajo do več kubičnih metrov
veliki skalni bloki. Na zahodnem robu dvorane se nahaja 93 m visok kamin.
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4.3.2

GEOLOŠKA OPAŽANJA V JAMI TRUBARJEV DAH

4.3.2.1 OD VHODA DO MEANDRA GOLOBNJAK

Vhodno pobočje se je, glede na usmerjenost rova, najverjetneje razvilo po vpadu plasti, ki ga
sicer v tem delu jame ni možno določiti, saj so stene porušene. Vzrok porušitve je delno klivaž
(razpoklinska cona), še bolj pa zmrzal v vhodnem delu. Poleg tega so jamske stene tu prekrite s
tanko plastjo alg.
Južna stran meandra za vhodnim breznom (Td1-Td1') je polzeča voda sekundarno korozijsko
preoblikovala. Severna stran meandra ima enakomeren vpad 50/70, najverjetneje gre za
prelomno ploskev. Na njej se pojavljajo posamezne tektonske drse z vpadom 35-40. V
spodnjem delu meandra je do 10 cm debela plast rjave sige, ki je močno preperela in na
posameznih mestih popolnoma korodirana. Ohranil se je tudi 40 cm visok stalagmit s premerom
10 cm. Najverjetneje gre za sigo podobne starosti, kot je tista v erodiranem paleomeandru, ki se
danes nahaja znotraj vadoznega brezna California Dreamin’ v jami Evklidova piščal. Na severni
steni je možno videti ostanke stromatolitnih alg, ki predstavljajo loferski cikel B ter mrežaste
»boxwork« teksture, ki so posledica selektivne korozije drobnozrnatega apnenca med kalcitnimi
žilicami.
Na suhi obprelomni steni v meandru Katekizem se nahajajo bele prevleke s površino več
kvadratnih metrov. Pojav se imenuje jamsko mleko, redkeje gorsko mleko. Gre za nekaj
milimetrov debel, zelo drobljiv, krhek in zelo porozen oprh na jamskih stenah.
Jamsko mleko ima plastično kremasto
teksturo, z vsebnostjo vode med 40 in 90%.
V primeru izsušenega jamskega mleka, ima
drobljivo praškasto teksturo. Gradijo ga
mikrovlakna,
po
navadi
gre
za
mikrokristale iglastega vlaknatega in
nanovlaknatega kalcita. Nastanek jamskega
mleka je povezan z delovanja mikrobov
(biomineralizacija). (Košir et al., 2010)
Jamsko mleko se v jami Trubarjev dah
najpogosteje pojavlja v predelih jame, kjer
je prepih najmočnejši. V steni se na teh
mestih nahaja več centimetrov globoka
praškasta tekstura.

Slika 78: Jamsko mleko v jami Trubarjev dah
(Avtor fotografije: A. Krajnc)
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V prvem delu L dvorane (Td2-Td2') tla tvorijo podorni bloki v velikosti več kubičnih metrov.
Na njih se nahajajo tektonske drse z vpadom 30/60, ki so dokaj reprezentativne, saj se bloki
nahajajo le nekaj decimetrov od prvotnega položaja in imajo ohranjeno primarno orentacijo v
prostoru. V drugem delu dvorane (Td2-Td2') je na jamskih stenah viden vpad plasti, ki znaša
200/35.
V L dvorani je bila, v okviru terenskega dela, analizirana sestava pobočnega grušča. Finozrnat
material predstavlja moker delno zaglinjen rjav melj. Debelozrnat material predstavlja gruščnat
material različnih dimenzij in posamezni večji skalni bloki.

Slika 79: Vzorec črnega apnenca (desno), dolomita (levo spodaj) in
dachsteinskega apnenca (levo zgoraj) v jami Trubarjev dah (Avtor
fotografije: A. Krajnc)

V gruščnatem materialu se nahajajo 4 različne kamnine. Prevladuje črn apnenec, ki ima pogoste
vzporedne kalcitne žile debeline do 1 cm. Prepreden je z razpokami, ki so zapolnjene z glinenim
materialom. Na površju je ekvivalentne kamnine možno najti ob poti na Viševnik pod
območjem Zlate vode ter na posameznih predelih Srenjskega prevala. Najverjetneje gre za
kamnino spodnje triasne starosti. Pogosto se pojavlja tudi debelozrnat sivkasto rjav dolomit,
redkeje tudi rumen lapornat peščenjak. Dolomit je anizijske starosti in izvira iz Viševniške
luske, lapornat peščenjak je spodnje triasne starosti in izvira iz okolice Srenjskega prevala. Vse
naštete kamnine v jami predstavljajo alohton material, ki je bil v jamo prinešen s površja.
Transportni medij je bila najverjetneje voda iz časa glaciala. V grušču je najmanj klastov
avtohtonega dachsteinskega apnenca. Do 3 m visoko nad dnom dvorane se na stenah pojavljajo
akumulacijski žepi breče, ki vsebujejo vse prej omenjene kamnine, prevladujejo klasti črnega
apnenca.
V meandru Reformacija prvih 25 m stropa (Td4-Td4') predstavlja prelom z vpadom 50/40. V
tem delu se pojavlja tudi zvezna razpoka, katere vpad se giblje med 120/65 in 70/40. Razpoka je
najverjetneje nastala sočasno s prelomom. Zadnjih 20 m meandra (Td5-Td5') se je razvilo po
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vpadu plasti 210/35. Na stropnem delu meandra je ohranjene nekaj sige, ki je manj preperela kot
v delih jame bližje vhodu.
Dvorana na koncu meandra Reformacija ima dno prekrito s prodniki premera do 10 cm.
Prevladujejo prodniki dachsteinskega apnenca, nekaj je črnega apnenca, dolomit se ne pojavlja.
Za dvorano sledi krajši meander, v katerem se nahajajo horizontalne sigaste skorje (rafti),
katerih nastanek je možno razlagati na dva načina. Lahko so nastali na paleogladini sigotvorne
vode, ko je ta še tekla skozi meander. Vendar je verjetneje, da se je siga odlagala na finozrnat
sediment (jamsko blato), ki ga je voda kasneje erodirala. Posamezni sigaste skorje so dolgi do
0,5 m, v višino merijo do 0,15 cm. Najširši so v osrednjem delu, tako navzdol kot navzgor se
ožijo. V stranskem pogledu se vidi, da se je siga odlagala v do 0,5 cm debelih. horizontalnih
skorjah.
Stene meandra so mestoma prekrite z jamskim blatom, na katerem so se razvile izsušitvene
razpoke.

Slika 80: Sigasta skorja oziroma rafti v jami Trubarjev dah (Avtor
fotografije: A. Krajnc)
4.3.2.2 OD MEANDRA GOLOBNJAK DO MEANDRA MATIČEVA BOLEČINA

Pred ožino imenovano Golobnjak se nahaja talni erozijski žleb, v katerem se v času taljenja
snega nahaja tekoča voda. Na vzhodni steni brezna za Golobnjakom se odpira krajši
subhorizontalen rov, dolg 5 m, z ohranjenimi akumulacijskimi žepi karbonatne breče.
Nadaljevanje rova zapira karbonatna breča, katere vezivo predstavlja zasigan rjav finozrnat
sediment (jamsko blato). Subhorizontalen rov je nastal v istem obdobju kot meander Golobnjak,
kasneje je bil zapolnjen s karbonatnim gruščem, ki se je pod vplivi sigotvorne vode zlepil v
karbonatno brečo. Sledilo je obdobje erozije, ko je bila karbonatna breča iz rova delno
odstranjena. Rov je v zadnji fazi speleogeneze presekalo 4 m globoko vadozno brezno.
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Tla zahodnega dela dvorane (Td8-Td8') so prekrita s črnim nesprijetim sedimentom peščeno
muljaste granulacije. Nad črnim sedimentom se nahajajo recentne podorne bloki, ki so padle z
jamskega stropa.
Tako dvorana kot meander Cerkvena ordnunga sta se razvila po prelomni ploskvi 36/43. Dno
dvorane Cerkvena ordnunga gradi grušč s povprečnim premerom 15 cm in posameznimi kosi
slabo obrušenega proda. Na stropu meandra (krovnini preloma) so se razvile anastamoze
(stropne razjede), kar priča o tem, da je bil rov popolnoma zapolnjen s sedimentom in si je voda
vrezala pot v strop. V skrajnem jugovzhodnem delu je meander popolnoma zapolnjen z
materialom, ki je podobne sestave kot material v L dvorani v začetnih delih trubarjevega daha.
Podor v meandru nad Tušem (Td9-Td9') gradijo večji podorni bloki, večina od njih ima premer
manjši kot 0,5 m. Na stropu meandra je vidna prelomna ploskev z vpadom 32/57. V podoru se
pojavljajo tudi večji kosi sige. Od L dvorane in vse do brezna Tuš se pojavlja več stranskih
rovov, ki se vijejo proti jugu in končajo s podornim zasutjem. Glede na navedeno se južno od
glavnega rova, od globine 40 m do 145 m, nahaja večji vzporeden rov zapolnjen z glacialnim
materialom, ki je prehoden le za zrak.
Strop nad polico v breznu Deviacija (Td11-Td11') predstavlja tektonska drsa z vpadom 70/68.
Na dnu 30 m globokega brezna se nahaja polica iz podornega materiala, ob polici je dobro
izražen vpad plasti 65/70, s samo debelino plasti okoli 20 cm. Vpad plasti je 225/35.
Podorni bloki v dvorani na dnu brezna Snickers (Td12-Td12') so nastali kot posledica odloma
jamske stene, zaradi ugodnega poteka vpada plasti glede na prelomno ploskev. Severovzhodno
steno dvorane gradi enovita sekundarno korozijsko deformirana prelomna ploskev z vpadom
85/65, strop dvorane predstavlja plastnat apnenec z vpadom 220/35 in debelino plasti okoli
30 cm.
Na stenah Poročnega meandra so vidni klivaž in tektonske drse z vpadom 66/74.
4.3.2.3 OD MEANDRA MATIČEVA BOLEČINA DO FOSILNE GALERIJE VIA VOJE

Niz brezen Pit bull ima na mestih zelo krušljivo steno, saj so nastala ob prelomu z vpadom
70/80. Na več mestih so v tem delu jame opazni ostanki megalodontidnih školjk s premerom
preko 20 cm.
Črnij meander (Td14-Td14) se je razvil ob prelomu z vpadom 70/80: Manjše prelomne ploskve
so ohranjene na mestih, kjer je imela voda omejen dostop do porušene cone. V osrednjem delu
meandra se nahaja breča, ki jo skoraj izključno gradijo popolnoma nezaobljeni klasti
dachsteinskega apnenca, ki jih veže siga. Breča dokazuje, da je bil meander v preteklosti do vrha
zasut z materialom in nato ponovno aktiviran. Na stenah so ponekod ohranjene posamezne
fasete, s premerom manjšim od 5 cm, kar priča o hitrem toku vode v freatični ali epifreatični
coni ob njihovem nastanku.
Tla fosilne galerije via Voje so v večji meri zasuta z glacialnim materialom, katerega mestoma
prekriva podorni material. Večino glacialnega materiala predstavljajo do 15 cm veliki
nezaobljeni kosi dachsteinskega apnenca, vmes se pojavljajo do 1 cm veliki prodniki spodnje in
srednjetriasnih kamnin. Glede na geološko zgradbo obravnavanega območja, granulacijo in
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zaobljenost materiala gre pri dachsteinskih kosih najverjetneje za avtohton jamski material,
prodniki predstavljajo alohton material. Glede na dimenzije in starost višje ležečega Črnijga
meandra je bil omenjen material v galeriji via Voje prenešen po starejšem rovu, ki je dandanes
nedostopen oziroma je nemogoče določiti njegovo lego. V galeriji se na mestih nestabilnih
jamskih sten znotraj porušenih con nahajajo mlajši večje količine podornih blokov.
Na prehodu pobočnega podora v kompaktno steno v galeriji via Voje na globini 425 m se na
severni strani odpira polica (Td15-Td15'). Strop rova in polica sta vzporedna. Strop predstavlja
zgornji del lezike in polica spodnji del lezike. Vmesni blok kamnine z vpadom 240/35 je bil
korodiran, prav tako obe leziki. Na severovzhodni steni je vidna delno erodirana lezika. Na
jugozahodni steni so ohranjene tektonske drse z vpadom 40/55. Na koncu police se odpira še
neraziskan kamin.
4.3.2.4 OD FOSILNE GALERIJE VIA VOJE DO DVORANE FINAL DESTINATION

Strop Lepega meandra (Td16-Td16') je večinoma zapolnjen s sprijetim glacialnim materialom.
V meandru se pojavljajo manjše prelomne ploskve z vpadom 35/40, redkejše so prelomne
ploskve z vpadom 140/65. V večjem delu meandra so se po severni steni razvili do 20 cm veliki
jamski noži, katerih usmerjenost je vzporedna z vpadom plasti 250/30. Na južni steni so jamski
noži slabše razviti zaradi neugodne usmerjenosti plasti glede na potek rova.
V prvem, uravnanem delu Lepega meandra se na posameznih mestih nahajajo nekaj milimetrov
veliki presedimentirani delci limonita, ki so popolnoma zaobljeni, kar kaže na njihov sekundarni
izvor. V steni 8 m globoke stopnje preko katere pada slap, se nahaja lepo ohranjen fosilni
ostanek kamenega jedra Worthenia solitaria.
Pobočje, ki se vije proti slepemu rovu Penthouse, ima na večih mestih ohranjeno delno
erodirano steno glacialnega konglomerata in breče, vezivo predstavlja siga. Iz opazovanih
profilov se glede na zrnavost, kompaktnost in barvo materiala vidi, da je šlo za več ločenih
akumulacijskih faz. Prevladujejo slabo zaobljeni prodniki dachsteinskega apnenca, spodnje
triasne kamnine so redke. Plasti so debele do 20 cm in izklinjajo na robovih dvorane. Severna
stena slepega rova Penthouse, gledano iz jame (Td17'-Td17) je nastala ob prelomni ploskvi z
vpadom 160/50. Nad prelomno ploskvijo se nahajajo posamezna območja z močneje izraženo
razpoklinsko cono( klivažem), usmerjenost razpok ni bila izmerjena.
Strop in tla fosilnega rova nad rovom Penthause in spodnjim delom Lepega meandra
predstavljajo delno erodirane lezike, ki so nastali ob vpadu plasti 250/35. Obe steni rova gradi
prelomna ploskev, ki ima splošen vpad 160/50. Pri tem je severna stena dobro ohranjena,
medtem ko južno steno sekajo različno orientirane razpoke, ki so povzročile odlom posameznih
kamninskih blokov.
Meander pod rovom Penthouse (Td18-Td18') je nastal ob prelomu z vpadom 145/65, v njem je
viden tudi vpad plasti, ki znaša 220/35. Meander se konča s tilnim zasutjem, katerega vezivo
predstavlja zasigan finozrnat sediment (jamsko blato).
Strop dvorane Final Destination (Td19-Td19') predstavlja prelom z vpadom 165/75. Na severni
strani dvorane se nahajajo manjše tektonske drse z vpadom 40/65. Obstaja več možnih razlag
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nastanka tako velike dvorane. Najmanj verjeten je vadozen nastanek, saj v zgornji polovici
kamina ni dotoka vode in tudi kamin se konča z ravnim kompaktnim stropom. Na dnu, ob steni
dvorane, se nahajajo nekaj kubičnih metrov veliki podorni bloki z dobro ohranjenimi odlomnimi
robovi. Ob rekonstrukciji njihove primarne lege se vidi, da so nastali ob bočnem širjenju
dvorane. Manjše podorne skale na dnu dvorane imajo izvor v stropu in so posledica
sekundarnega preoblikovanja dvorane. Najverjetneje končni del dvorane Final Destination
predstavlja freatično brezno (skok), ki je nastalo v zasičeni coni. To nakazuje tudi elipsasta
oblika rova pod stropom, ki se je razvila ob prelomu z vpadom 165/75. Za nedvoumno določitev
procesa nastanka dvorane bo treba raziskati nadaljevanje, ki se odpira na višini 50 m od tal
dvorane. Najverjetneje gre za mlajše vzporedno brezno, ki seka dvorano Final Destination.
4.3.3

POLOŽAJ ROVOV V HIDROGEOLOŠKEM PROFILU V JAMI TRUBARJEV DAH

Epikras je na vhodu v jamo Trubarjev dah, tako kot pri večini visokogorskih jam, slabo razvit.
Od vhodnega brezna do sredine meandra Reformacija so jamski rovi nastali z bočnim
povezovanjem vzporednih brezen v vadozni coni. Brezna so nastala zaradi infiltracije
vertikalnih koncentriranih vodnih tokov skozi razpoke na površju, ki se v tem delu nahaja le 20
m od stropa rova.
Prvotni rov od sredine meandra Reformacije do Deviacije (170 m globine) je nastal zaradi
koncentriranega ponora površinske ledeniške vode v času glacialov v fosilno freatično cono Pri
tem se je razvil invaziven subhorizontalen vadozen rov, ki ima obliko ključavnice. Invazivni
vadozni rovi se razvijejo v vadoznih coni, ko jih v večji meri zalije voda, kljub temu, da se sam
fratična cona nahaja globje v jami (Ford in Williams, 2007). Prečni stenski profil ključavnice je
v tem delu jame ohranjen na več mestih (Td5-Td5'). Ob viških vode ta zastajala po večjem delu
rova vse do freatične cone. Da ta del jame ni nastal v freatični coni dokazujejo tudi relativna
bližina površja, majhen premer rova in mini fasete z zaprto obliko.
Od globine 170 m do 310 m so rovi nastali v tipični vadozni coni. Glavni rov, ki je speleološko
opisan je nastal z združitvijo vzporedno in nižje ležečih vrezanih vadoznih brezen ter
priključitvijo stranskih obhodnih vadoznih brezen. Črnij meander, ki se začne na globini 360 m,
je nastal v invazivni vadozni coni, o čemer pričajo do centimeter velike zaprte fasete združene v
mreže, ki prekrivajo začeten neporušen del meandra.
Prvoten jamski rov od fosilne galerije via Voje, ki se začne na globine 390 m, do slepega rova
Penthouse, na globini 510 m, je nastal v freatični coni. Delno ohranjen fosilni rov tega dela
jame, se nahaja direktno pod stropom. S tehničnim plezanjem se je bilo mogoče vzpeti pod strop
rova nad bivakom Penthouse. Tam je prvotni fosilni rov širok 2 m, v prečnem profilu mu oblika
variira od elipsaste do popolnega kvadrata. Na stenah rova se najdejo slabo ohranjene fasete
večjih dimenzij z odprto obliko. Dno rova od fosilne galerije via Voje do slepega rova
Penthouse predstavlja mlajši vadozno preoblikovan rov, po katerem še danes teče vodni tok.
Strop dvorane Final Destination, ki je končna dvorana v jami Trubarjev dah in se nahaja 20 m
nad samim dnom jame, ima mestoma ohranjeno elipsasto obliko, tako da najverjetneje
predstavlja freatičen skok.
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Slika 81: Tloris jame Trubarjev dah z označenimi geološkimi podatki (Podlaga: Načrt jame
Trubarjev dah, tloris, DZRJL, 2014)
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Slika 82: Iztegnjen profil jame Trubarjev dah z označenimi položaji rovov v hidrogeološkem
profilu (Podlaga: Načrt jame Trubarjev dah, profil, DZRJL, 2014)
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4.3.4

FIZIKALNO-KEMIČNE MERITVE VODE IN ZRAKA V JAMI TRUBARJEV DAH

Iz zbranih podatkov je razvidno, da se v zgornjem delu galerije via Voje nahajajo še neraziskani
rovi. Voda, ki priteče iz teh rovov ima, povišano vrednost CO2(eq), kar kaže na to, da je
nezasičena cona v teh delih jame slabo razvita.
Speleološke meritve v jami Trubarjev dah so potekale 26. in 27. 7. 2014. Opravljal jih je Mitja
Prelovšek (2014), Inštitut za raziskovanje krasa. Rezultati so sledeči:
-

-

Napajanje jame Trubarjev dah je preko več različnih curkov prenikle vode izključno
avtigeno. Pretok variira glede na padavine in taljenje snežne odeje skozi leto. Od globine
390 do 545 m (od Črnijga meandra do dna jame) je možno slediti večjemu
koncentriranemu toku, ki skozi leto variira od nekaj decilitrov na sekundo do nekaj litrov
na sekundo. Pretok v spodnjih delih narašča, saj jama z globino pridobiva stranske pritoke.
Na globini 510 m je bil s pomočjo vlivanja solne raztopine (NaCl) in merjenjem
elektroprevodnosti določen pretok, ki znaša 0,44 l/s (sušno obdobje). Glede na situacijo
spomladi znaša ocenjen maksimalen pretok na tem mestu 4 l/s.
Temperatura vode z globino zvezno narašča, saj je voda, ki vstopa v jamo, podhlajena.
Podhaljenost vode je posledica snežnici, ki se napaja iz snežnih jam na platoju. Veliko k
podhlajenosti vode in samih vhodnih delov prispeva dejstvo, da se vhod v jamo nahaja v
senčni legi, zaradi katere se sneg obdrži do konca junija. Temperatura vode z globino
dodatno narašča zaradi spremembe potencialne energije v notranjo, v manjši meri tudi
zaradi geotermalnega gradienta. Na globini 25 m znaša temperatura vode 2,1°C, medtem
ko se na globini 547 m temperatura vode s 3,7°C skorajda že uravnoteži s temperaturo
zraka. Temperatura zraka znaša skozi celo jamo 4,0 ±0,3°C in je stalno višja od
temperature vode. Najverjetneje je blizu temperature masiva. Iz podatkov je razvidno, da
je temperatura zraka v bližini vode nižja, kot v delih jame kjer ni vode. To pomeni, da
prenikla voda dejansko niža temperaturo zraka in masiva. Vendar zaradi majhnega pretoka
vode, glede na celoten volumen jame to nima znatnega vpliva na sistem.

Slika 83: Sprememba temperature zraka in temperature vode z globino jame Trubarjev dah
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Jama je izredno dobro prevetrena, saj je koncentracija CO2 v zraku le malenkostno
povečana (zunaj 410 ppm, v jami 420 ppm). CO2 iz epikrasa nad jamo je minimalno
prisoten. Nekoliko odstopa zračna koncentracija CO2 pri stranskem rovu Cerkvena
ordnunga, kjer znaša 475 ppm. Možno je, da prihaja do toka vode direktno iz površja
(slednja ima koncentracijo vsaj 850 ppm). Koncentracija CO2 v vodi na vseh merilnih
mestih presega koncentracijo CO2 v zraku, zato ta iz vode izhaja. Povišana vrednost CO2 v
zraku na globini 135 m je posledica bližine površja (dihalnika), ki preko zasutega rova
komunicira z deli jame okoli Cerkvene ordnunge.

Slika 84: Sprememba koncentracije CO2 v zraku z globino jame Trubarjev dah
-

-

-

Ravnotežna koncentracija CO2(eq) v vodi znaša med 676 in 851 ppm ter z globino zvezno
narašča. Zaradi nižje koncentracije CO2 v zraku je pričakovati izločanje CO2 iz vode ter
upad koncentracije z globino, kar ne ustreza dejanskemu stanju na terenu. Dejstvo kaže na
stranske dotoke vode, ki je bogata s CO2, kar pomeni, da ima stranska voda bolj malo stika
z jamskim zrakom in nakazuje na zalite rove.
Infiltracija vode poteka preko apnenca, kar dokazuje izjemno nizek delež Mg2+ pri
celokupni trdoti (1 in 2%) oziroma visoko razmerje Ca/Mg (48-105). Zaradi izjemno
nizkih koncentracij Mg2+, ki dosegajo mejo natančnosti titrimetrične metode, razlik med
vzorci oziroma globinskega trenda ni mogoče ugotoviti. To nakazuje na bolj ali manj
identično kemično sestavo kamnine skozi celotno jamo. Ker je voda znatno podnasičena z
dolomitom (SIDOL= -2,11), se lahko širši rovi pričakujejo tudi pod dachsteinskim apnenci,
v kolikor ti preidejo v dolomit. V spodnjih delih jame je voda v ravnotežju oziroma
malenkostno agresivna (SICAL= -0,1) celo ob precej nizkih pretokih.
V karbonatnem masivu, kakršen je v Pokljuškem grebenu, skupno trdoto vode v večji meri
predstavljajo Mg2+ in Ca2+ kationi. Na splošno velja, da je možno z opazovanjem
sprememb elektroprevodnosti napovedati tudi spremembe v skupni trdoti. Omenjena
povezava velja, kadar je SEC < 600 µS/cm (Ford in Williams., 2007). To dokazujejo tudi
meritve v jami Trubarjev dah, saj se vidi enakomerno upadanje skupne trdote ter
elektroprevodnosti z globino jame.
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Slika 85: Sprememba elektroprevodnosti z globino jame Trubarjev dah
-

-

Trdota vode je zaradi skromne vegetacije na površju in posledično majhne biološke
produkcije CO2 v tleh srednje nizka (0,79-1,14 mmol/l oziroma 97-114 mg/l). Z globino
trdota presenetljivo zvezno upada, ravno tako tudi SICAL (med 0,23 in -0,10). Sama
vrednost SICAL je blizu ravnotežja, na globini okoli 300 m preide iz pozitivne v rahlo
negativno. Ker prenasičena voda negira porast trdote zaradi dolvodnega raztapljanja, je
možno porast trdote tolmačiti s stranskimi dotoki relativno mehkejše vode. Pričakovano
SICAL nikjer ne presega vrednosti 0,5, kar bi pomenilo odlaganje kalcita iz vode (omenjena
mejna vrednost velja za slovenski visokogorski kras, v nižinskem svetu znaša okoli 0,1)
(Prelovšek, 2014). To potrjuje tudi odsotnost sige, ki je, kjer je odložena, korozijsko
razžrta in kaže na drugačne paleorazmere. Zaradi nizke vsebnosti Mg2+ v vodi je SIDOL
pričakovano nizek in znaša med -1,52 in -2,11.
V kraškem vodonosniku večina alkalnosti pripada karbonatni alkalnosti. Alkalnost
določena v jami se rahlo razlikuje od alkalnosti določene v laboratoriju, v povprečju za
0,02 mmol/l, kljub temu da so bili vzorci od zajema do analize v laboratoriju hranjeni pri
nizkih temperaturah pod 10°C. Odstopanje je najverjetneje posledica kemične stabilizacije
vzorčene vode v posodah pri transportu, nekaj pa jo gre pripisati sami napaki ob izvajanju
titracijske metode tako v laboratoriju kot na terenu. V skladu z globinskim nižanjem trdote
tudi alkalnost navzdol zvezno upada od 2,21 do 1,78 mmol/l. Z globino prav tako upada
celokupna koncentracija anorganskega ogljika v vodi. Celokupna koncentracija
anorganskega ogljika v vodi (dissolved inorganic carbon, DIC) predstavlja seštevek
koncentracij HCO3-, CO32+ in CO2(aq) (Prelovšek, 2014).

Slika 86: Sprememba alkalnosti z globino jame Trubarjev dah
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Vrednost pH se z globino zvezno niža od 8,2 do 7,9.

Slika 87: Sprememba pH z globino jame Trubarjev dah
-

Za vodo v epikrasu na splošno velja, da višja kot je vsebnost CO2 v vodi, nižji je pH vode,
kar je posledica mikrobnega delovanja (Ford in Williams, 2007). Omenjen trend je zaznati
tudi v Trubarjevem dahu, kljub temu da je epikras slabo razvit. Pri dotoku vode v
prezračen masiv oziroma vadozno cono CO2 izhaja iz vode, pri tem se v dinamičnem
sistemu CO2-H2CO3-HCO3- porabljajo H+ ioni. Na podlagi tega in pozitivnega SICAL je
najverjetneje, da je pCO2(eq) v tleh nad jamo višji kot ta, ki je bil določen za vodo pri
vzorcih s SICAL>0, torej nad 676 ppm. Glede na koncentracijo Ca2+ vzorca najbližjega
tlom (na globini 25 m) bi bilo ravnotežje vode (SICAL=0) doseženo pri koncentraciji CO2
1.150 ppm) Tej koncentraciji se močno približata koncentraciji CO2 v vodi najnižjih dveh
vzorcev s SICAL<0, ki glede na negativen SICAL pritekaza iz slabo prezračenega masiva in
znašata 851 ppm. Koncentracija Ca2+ za prvo merilno točko ni podana v spodnji
preglednici, saj niso bili uspešno izmerjeni vsi parametri v jami (pH, alkalnost).

Primerjava podatkov iz jame Evklidova piščal in jame Trubarjev dah potrjuje, da gre za isti
jamski sistem. Razlika v izmerjeni temperaturi vode v obeh jamah znaša okoli 1°C. Vrednosti
CO2(zrak) so skoraj identične razen v epikrasu in v spodnjih delih v jami Evklidova piščal. Do
odstopanja prihaja še v delu imenovanem Cerkvena ordnunga v jami Trubarjev dah, kar je
najverjetneje posledica bližine dihalnika, a so vsa nadaljevanja v tem delu jame zasuta s
podorom. Razlika v elektroprevodnosti v obeh jamah znaša največ 130 µS/cm, pH pa 0,2, kar je
zanemarljivo.
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Preglednica 4: Rezultati meritev 26. in 27. 7. 2014 v jami Trubarjev dah (Prelovšek, 2014)
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4.4 JAMA PLATONOVO ŠEPETANJE
4.4.1

SPELEOLOŠKI OPIS JAME PLATONOVO ŠEPETANJE

Od vseh obravnavanih jam je jama Platonovo šepetanje slabše raziskana. Njen načrt je še v
delovni verziji, kar zaenkrat zelo otežuje detajlnejšo speleološko analizo. Jama je dobila ime po
podih, ki se nahajajo nad vhodom v jamo. Za njih se namreč v jamarstvu pogosto uporablja
delovno ime plato, kar v angleščini zelo asociira na ime grškega filozofa Platona.

Slika 88: Izsek tlorisa jame Platonovo šepetanje z označenimi prečnimi profili: od vhoda v jamo do
konca obrata, ker se rovi prekrivajo, je jugovzhodni del obrata osenčen (Podlaga: Načrt jame
Platonovo šepetanje, tloris, DZRJL, 2014)

Slika 89: Prečni profil
vhodnega dela (Ps1-Ps1')

Vpad plasti vhodnega dela (Ps1-Ps1') je narisan vzporedno s
prečnim profilom, kljub temu da jamski rov vpada proti
zahodu, s približno enakim naklonom kot je vpad plasti
(30°). Prve 3 m ima rov subhorizontalno lego, kar je
preprečevalo vnos površinskega materiala v jamo. Dno
vhodnega dela je razširjeno v konkavno obliko, saj jamarji ob
vsakem svojem obisku potiskajo akumuliran material
(rendzino), globje v jamo.
Nekaj metrov severno od vhoda v jamo Platonovo šepetanje
se nahaja dihalnik s premerom 10 cm, ki ga ga snežne
padavine preko zime ne zasujejo. Ugotovljeno je bilo, da
kamen vržen v dihalnik pade v vhodno dvorano jame.
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Začetni del jame je imenovan Marmot's
Malice. Za vhodom se nahaja 20 m dolgo
pobočje z naklonom 45°, ki se konča s 4 m
globoko stopnjo. Pod pobočjem se nahajajo
manjše vršaji grušča, ki imajo površino
prekrito s tanko črno prevleko anorganskega
izvora.

Slika 90: Prečni profil vhodne dvorane
(Ps2-Ps2')

Slika 74: Prečni profil tipičnega rova pod
predelom Sophistry (Ps3-Ps3')

Za vhodnim pobočjem sledi vhodna dvorana,
ki poteka v dolžini 50 m proti zahodu.
Tipičen prečni profil vhodne dvorane
prikazuje profil Ps2-Ps2'. Dno dvorane je
uravnano in se nahaja na globini 25 m. Na
stenah rova so dobre vidne lezike, po katerih
v času padavin polzi voda s površja. Dno je
uravnano, po sredini dvorane prevladujejo
podorne bloki, tako da je prehod možen le ob
steni. Strop dvorane je vzporeden z vpadom
plasti.
Vhodna dvorana se konča z nizom vadoznih
brezen, ki potekajo v smeri proti zahodu z
globine 25 m na globino 100 m. V skrajnem
zahodnem delu vhodne dvorane se med
podornimi bloki odpira stransko brezno, ki se
po okoli 10 m poveže z nizom vadoznih
brezen, ki se začnejo v osrednjem dela
vhodne dvorane. Povezava na načrtu ni
označena. Posamezne stopnje vadoznih
brezen niso globlje od 15 m, police in druge
izravnave so pokrite z gruščem in skalnimi
bloki. Na globini 50 m jama v tlorisnem
pogledu zavije za 10 m proti vzhodu, kjer se
navzgor odpira nadaljevanje v obliki kamina.
Na načrtu je ta del jame poimenovan
Sophistry. Stopnjasta brezna od kamina
navzdol ponovno vpadajo proti zahodu, same
stopnje imajo globino do 10 m in premer
manjši od enega metra. Na globini 75 m
brezna postanejo zopet bolj prostorna,
tipičen prečni profil tega dela jame
predstavlja profil Ps3-Ps3'.
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Rov pred breznom Kavboj predstavlja 8 m
dolg povezovalni meander, ki je komaj
dovolj širok za človeka. Vse stene meandra
prerašča okoli 10 cm debela sigova prevleka.
Na globini 100 m se nahaja že prej omenjno
enovito brezno imenovano Kavboj, od tu
naprej jama poteka proti severovzhodu.
Skupna globina enovitega brezna Kavboj
znaša okoli 35 m, konča se s polico zgrajeno
iz zagozdenih podornih blokov.

Slika 91: Prečni profil dna brezna Agora
(Ps4-Ps4')

Za polico se odpira 50 m globoko enovito
brezno imenovano Agora. Iz speleološkega
pogleda obe brezni predstavljata enovit
jamski objekt, ki je bil tekom časa ločen s
podornimi bloki. Na dnu se proti
severovzhodu nadaljuje slepi rov v obliki
prosto preplezljivega stopnjastega brezna,
katerega stene so selektivno korodirane. V
delu, kjer se dno brezna Agora prevesi v
naslednje brezno, je bil narejen profil Ps4Ps4'.

Na globini 185 m glavni rov na razdalji 250 m naredi obrat za 360°. Na tem mestu se pojavljajo
stranska brezna, ki še niso raziskana. Začetni severovzhodni del obrata se začne s 30 m globoko
stopnjo, na dnu katere se prvič v jami pojavi vodni tok s pretokom 0,1 l/s, ki ne izgine niti v
času hidrološkega minimuma. Vodnemu toku je možno nekaj metrov slediti po talnem žlebu na
dnu rova dokler ne izgine v razpoko. Za polico sledi nova stopnja globoka okoli 20 m. Nekaj
metrov nad dnom omenjenega brezna se nahaja nekaj kubičnih metrov velik slabo zagozden
skalni blok, imenovan Fičo, ki se že ob najmanjšem dotiku premika, a noče zgrmeti v globino.
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Slika 92: Izsek tlorisa jame Platonovo šepetanje z označenima prečnima profiloma: od meandra
Dober tek do brezen Talesov vodnjak (Podlaga: Načrt jame Platonovo šepetanje, tloris, DZRJL,
2014)

Na koncu obrata se začne meander imenovan Dober tek. V njem se ponovno pojavi vodni tok, ki
mu je možno po dnu meandra slediti vse do dela jame, kjer je na izseku tlorisa jame označen
profil Ps6-Ps6'. Pretok vode v času suše znaša okoli 0,2 l/s. Tipičen profil meandra predstavlja
prečni profil Ps5-Ps5'. Gre za 200 m dolg meander, ki poteka od jugovzhoda proti
severozahodu. Na dnu je meander večinoma širok 1 m, v višino meri od slabega metra do 20 m.
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Od globine 290 m naprej se v meandru
Dober tek nahaja zgornji fosilni rov, ki je
popolnoma spran in fizično ločen od
spodnjih delov, kjer se nahaja vodni tok.
Fosilni deli meandra so večjih dimenzij
kot danes aktivni vodni deli in ne
vsebujejo niti sledi jamske gline.
Približno 20 m pred koncem meandra se
nahaja 5 m globoko stransko slepo brezno
v katerega teče del vode iz meandra. Voda
se v dvorani pod 5 m globokim breznom
zbira v sifonu s premerom 1 x 0,5 m, ki
predstavlja le lokalno ujeto vodo.
Slika 93: Prečni profil meandra
Dober tek (Ps5-Ps5')

Slika 94: Prečni profil dvorane z bivakom
(Ps6-Ps6')

Sledi 25 m globoko stopnjasto brezno, ki
pripelje v 15 x 5 m veliko in 17 m visoko
podorno dvorano, kjer se na globini
350 m nahaja mesto primerno za
bivakiranje z imenom camp Schnitzel
(Ps6-Ps6'). Na načrtu iztegnjenega profila
je nasutje, kjer se nahaja bivak, označeno
z nazobčano skalno gmoto. Dno dvorane
je zasuto z različno velikimi podornimi
skalami, med katerimi ponikne voda, ki
priteče po breznu. Ob robu dvorane se je
možno splaziti nekaj metrov nižje, kjer se
vidi, da se dno nadaljuje v neprehoden
meander.
Sledi 30 m globoko brezno, katerega dno
se nadaljuje v 85 m dolgega ravnega
meandra. Smer meandra je severozahodseverovzhod, v širino variira od 0,2 do
0,5 m, v višino meri do 8 m. Po njegovem
dnu ob suši teče voda s pretokom okoli
0,25 l/s.
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Slika 95: Izsek tlorisa jame Platonovo šepetanje z označenim prečnim profilom: od brezen
Talesov vodnjak do dna brezna Nevarna filozofija, (Podlaga: Načrt jame Platonovo šepetanje,
tloris, DZRJL, 2014)

Meander se na koncu prevesi v Talesov vodnjak. Gre za tri vzporedna brezna z globino okoli
40 m, pri čemer se prvi dve združita po slabih 20 m vertikalne razdalje. Vhod v tretjega se
nahaja za večjo stensko polico. Dno tretjega vzporednega brezna se nadaljuje z 20 m dolgim
rovom, ki se ponovno združi v dvorani na dnu preostalih dveh vzporednih brezen. Na dnu
tretjega vzporednega brezna se odpira pritočni meander, ki je bil raziskan le prvih 130 m. Dno
pritočnega meandra se stopnjasto dviguje. Premer ima večinoma manj kot 0,4 m, tako da je v
prvi polovici prehoden po dnu, nato po srednjem nivoju. Nadaljnje raziskave v najvišji izmerjeni
točki pritočnega meandra zaenkrat še otežuje nekaj metrov visoka stopnja za katero se vidi
nadaljevanje.

Slika 96: Prečni profil
meandra nad
breznom Nevarna
filozofija (Ps7-Ps7')

Za brezni Talesov vodnjak sledita dve prosto preplezljivi
stopnji s skupno globino 8 m. Tu se jama ponovno nadaljuje v
180 m dolg meander (Ps7-Ps7'). Prva četrtina meandra poteka
od jugovzhoda proti severozahodu. V tem delu prevladujejo
nekaj metrov globoke stopnje, meander je širok do 2,5 m,
zožitve so redke. Sledi okoli 100 m dolg osrednji del meandra,
ki poteka od severovzhoda proti jugozahodu, v širino v večjem
delu meri manj kot 0,75 m in v višino do 3 m. Po dnu se na
posameznih mestih nahaja vodni tok (okoli 0,3 l/s), v delih z
vodnim tokom se nahaja prod iz dachsteinskih apnencev.
Zadnji del meandra se vije od severa proti jugu in je podobnih
dimenzij kot osrednji del meandra. Pred koncem meandra
vodni tok ponikne v neprehodno razpoko.
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Zadnje brezno v jami z globino 80 m je imenovano Nevarna filozofija. Na dnu se nadaljuje v
podorno brežino. Brezno predstavlja eno od sten končne podorne dvorane, katere dno se nahaja
na globini 566 m. Končna podorna dvorana je sestavljena iz dveh delov, ki sta na dnu povezana
z rovom. Ta se v večji meri nahaja v podornem materialu. V tlorisnem pogledu se obe dvorani
raztezata od severozahoda proti jugovzhodu. Prva dvorana ima premer 20 x 14 m in druga
16 x 4 m. Ocenjena višina do stropa je nekoliko večja v prvi dvorani. Okoli 20 m nad dnom prve
dvorane se proti severovzhodu nahaja naravni most, preko katerega se najverjetneje pride v
drugi del dvorane. Na naravni most iz stropa dvorane pada tudi manjši slap, vendar voda nekje
na mostu ponikne neznano kam. V prehodu iz prvega dela dvorane v drugega se nahaja tudi
manjši slepi rov, katerega stene gradijo podorni bloki.
4.4.2

GEOLOŠKA OPAŽANJA V JAMI PLATONOVO ŠEPETANJE

4.4.2.1 OD VHODA V JAMO DO KONCA OBRATA

Vhod v jamo (Ps1-Ps1') se nahaja na vrhu pobočja, ki je zgrajeno iz krioklastičnega grušča in
črnega humusa. V primeru, da bi material na pobočju segal kakšen meter višje, bi bil vhod
popolnoma zasut in s tem jama nedostopna za raziskovanje.
Na vhodu v jamo je dobro viden vpad plasti. Posamezen sklad ima debelino okoli 20 cm.
Apnenci okoli vhoda vsebujejo nekaj cm globokimi razpokami, ki so primarno nastale zaradi
korozije snežnice in deževnice in nato bile sekundarno povečane zaradi zmrzovanja vode v
razpokah.
Strop vhodne dvorane (Ps2-Ps2') je vzporeden z vpadom plasti, ki znaša 230/35. Južno steno
vhodne dvorane, gledano v jamo, prekriva delno erodirana siga, ki je prekrita s tanko plastjo
belega jamskega mleka. V spodnji tretjini stene je ohranjena prelomna ploskev z vpadom 34/52,
ki ni zasigana. V primerjavi z L dvorano (Td2-Td2') v jami Trubarjev dah, ki se v tlorisnem
pogledu nahaja le 30 m južneje od profila Ps2-Ps2', je sediment v jami Platonovo šepetanje bolj
drobnozrnat in ostrorob in ima manj sivkasto rjavih dolomitnih vključkov. Material v L dvorani
deluje bolj fluvioglacialnega izvora, material v podorni dvorani v jami Platonovo šepetanje pa
površinsko krioklastičnega izvora. Odsotnost dolomitnih fragmentov v slednji dvorani nakazuje
na relativno mladost sedimenta.
Kamin nad predelom Sophistry ima stene prekrite s črno blatno anorgansko prevleko, ki je
posledica spiranja horizonta A v epikrasu. Brezna pod Sophistry (Ps3-Ps3') imajo na stropu
delno ohranjen vpad plasti, ki predstavljajo inicialno strukturo, ob katerih se je razvil ta del
jame. Na posameznih mestih se pojavljajo tudi prelomne ploskve z vpadom 26/70, tektonska
breča in prelomni ploskvi vzporeden klivaž. Vpad plasti do globine 100 m znaša 235/40. Na
posameznih mestih v tem delu jame so zasigani grušči na stenah brezen, siga je oranžne barve in
močno preperela.
Deli jame okoli brezna Kavboj so nastali ob prelomu z vpadom 105/70.
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Strop dvorane na dnu brezna Agora (Ps4-Ps4') predstavljajo odlomljeni podorni bloki, ki so med
sabo zagozdeni. Severovzhodno stran rova gledano v jamo predstavlja prelomna ploskev z
vpadom 102/74. Na stropu se pojavljajo posamezne manjše tektonske drse, katerih vpad je v
razponu od 24/21 do 40/60.
Tako severozahodni kot jugovzhodni del na globini 185 m potekata v istem prelomu z vpadom
40/63. Le da se rovi, ki potekajo od jugovzhoda proti severozahodu, nahajajo na višji nadmorski
višini kot rovi, ki potekajo od severozahoda proti jugovzhodu.
4.4.2.2 OD MEANDRA DOBER TEK DO TALESOVEGA VODNJAKA

Meander Dober tek sledi prelomni coni, ki ima na več mestih vpad 50/65. Vpad plasti se giblje
med 244/23 do 270/40. Na vsake toliko se meander zoži na komaj prehodne dimenzije, za
katerimi sledi praviloma nekaj metrov globoka stopnja. Pod stopnjami, ki so globlje od enega
metra, se pogosto pojavljajo draslje.
Draslje
predstavljajo
erozijske
kotlice, po katerih teče oziroma je
tekel vodni tok. So krožne oblike,
pri čemer so na odtočni strani
podaljšane.
Nastanejo
zaradi
hidravličnega padca vode na ravna
tla, ob čemer se v kotlici ponavadi
ujame kamenje, ki ga vodni tok
konstantno premika in gladi v
obliko proda. Nastajajo v nezasičeni
in epifreatični coni.
Slika 97: Draslja z dvojnim dnom iz osrednjega dela
meandra Dober tek v jami Platonovo šepetanje

V osrednjem delu meandra Dober tek je moč na več mestih najti kalcitne kristale. Le ti so veliki
do 10 cm, motne belo-rumenkaste barve. Skalenoedrske oblike kristalov prevladujejo nad
romboedrskimi. Tekstura kristalov je protasta. Pojavljajo se v lezikah, ki so bile sekundarno
korozijsko preoblikovane. Površina razpok, na katerih se minerali pojavljajo, znaša več
kvadratnih decimetrov. Pogosto se pojavljajo v skupkih, kjer so kristali med sabo žarkovito
zraščeni. Na prvi pogled izgledajo kot da so nastali v eni generaciji. Samostojno stoječi kristali
so močno korodirani, kar priča o tem, da je bližje kristale, ki so se včasih preraščali, odstranila
mehanska erozija in korozija.
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Na vrhu dvorane z bivakom (Ps6-Ps6') se nahaja okoli 10 m2 velika prelomna ploskev v obliki
večje pobočne police, katere krovnina je zgrmela v globino. Prelomna ploskev ima vpad 67/50.
Našlo se jo je ob plezanju višje ležečega kamina v dvorani, ki predstavlja najbolj severno točko
v jami in s tem poleg vhodnih delov najperspektivnejšo povezavo z jamo Trubarjev dah.
V meandru pod bivakom so lezike zapolnjene z rdečkasto rjavo glino, preko katere se je oborila
tanka plast limonita.
4.4.2.3 OD TALESOVEGA VODNJAKA DO DNA BREZNA NEVARNA FILOZOFIJA

V tem delu jame znašajo vpadi plasti med 264/47 in 253/33. Pritočen meander se je v prvem
delu razvil ob prelomu z vpadom 40/60 in v drugem delu ob prelomu z vpadom 130/60.
Meander nad breznom Nevarna filozofija (Ps7-Ps7') ima v delih, kjer po njem teče vodni tok,
dno prekrito s prodniki dachsteinskega apnenca. Strop meandra se je razvil vzporedno z vpadom
plasti. Na južni steni meandra se nahajajo prelomne drse z vpadom 119/59. Po stenah meandra
so vidne nekaj centimetrov velike fasete, ki so zaprtega tipa. To dokazuje, da so fasete nastale v
rovu s prosto gladino podzemne vode.
V vrhnjem delu brezna Nevarna filozofija se nahajajo skupki kalcitnih kristalov, ki so blago
modro obarvani. V skrajnem severovzhodnem delu druge podorne dvorane, se nahajajo ravna
sprana tla pokrita s finozrnatim črnim anorganskim sedimentom. Z istim materialom je prekrit
tudi del stene druge dvorane, kar priča o vodnem spiranju omenjenega materiala iz višjih
predelov jame.
V obeh delih končne dvorane se nahajajo prelomne ploskve, ki jih je možno ločiti v dve skupini.
Prva ima splošen vpad okoli 120/70 in druga 65/40.
Zanimivo je, da se tako v jami Platonovo šepetanje kot jami Trubarjev dah končni podorni
dvorani, nahajata na približno isti globini. V tlorisnem pogledu sta omenjeni podorni dvorani
manj kot 100 m narazen.
4.4.3

POLOŽAJ ROVOV V HIDROGEOLOŠKEM PROFILU V JAMI PLATONOVO ŠEPETANJE

Določitev položaja rovov v hidrogeološkem profilu v jami Platonovo šepetanje je približna, saj
so stranski rovi slabo raziskani. Prav tako niso raziskani višje ležeči predeli rovov, kjer so
ponavadi ohranjeni dokazi o freatični coni. Epikras je na vhodu v jamo slabo razvit, tako kot pri
skoraj vseh visokogorskih jamah.
Večina jame je nastala v vadozni coni, z združevanjem vzporedno vrezanih vadoznih brezen ter
priključitvijo stranskih obhodnih vadoznih brezen. Izjema je zgornji nivo meandra Dober tek. Ta
je elipsaste oblike, prav tako se v teh delih najdejo posamezne večje fasete, ki imajo odprto
obliko. Kar dokazuje, da je prvoten rov nastal v freatični coni. Spodnji del meandra Dober tek je
nastal s korozijo vode, ki je imela prosto gladino.

87

Tomaž Krajnc
Speleološka analiza krasa med Viševnikom in Lipanco

Slika 98: Tloris jame Platonovo šepetanje z označenimi geološkimi podatki (Podlaga: Načrt jame
Platonovo šepetanje, tloris, DZRJL, 2014)
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Slika 99: Iztegnjen profil jame Platonovo šepetanje z označenimi položaji rovov v hidrogeološkem
profilu (Podlaga: Načrt jame Platonovo šepetanje, profil, DZRJL, 2014)
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4.5 HIDROLOŠKE UGOTOVITVE
Na Pokljuškem grebenu so kljub veliki količini padavin stalni površinski vodotoki redki, saj se
večina vode pretaka skozi kraško-razpoklinski vodonosnik. Občasni površinski vodotoki
prevladujejo predvsem na območju Viševniške luske, kjer prevladuje slabše prepusten anizijski
dolomit. Kjer se na površju pojavljajo manjši lokalni izviri, so ti vezani na medzrnske
vodonosnike v morenah ali na zaglinjene prelomne cone, ki delujejo kot hidrološke bariere.
Izviri so na nekaj mestih zajezeni in se uporabljajo za napajanje živine. Glede na zbrane
terenske podatke se vsa voda tega območja pretaka po kraško-razpoklinskem vodonosniku,
katerega del so tudi vse tri obravnavane jame.
Jame Evklidova piščal se na globini 429 m konča s sifonom, ki se nahaja na nadmorski višini
1.121 m. Omenjen sifon predstavlja edino točko, kjer je bila dosežena zgornja meja freatične
cone na obravnavanem območju. Glede na usmerjenost rovov v jami Evklidova piščal in vpad
plasti se predvideva, da se gradient zasičene cone spušča proti jugozahodu, kjer se pričakuje tudi
izvire, katerih napajalno območje se nahaja na obravnavanem območju. Iz omenjenega podatka
je možno razbrati, da se freatična cona nadaljuje pod neodkritim dnom jam Trubarjev dah in
Platonovo šepetanja na nadmorski višini okoli 1.100 m. Do freatične cone v teh dveh jamah tako
manjka še več kot 200 m neodkritih vertikalnih rovov.

Slika 100: Profil jam na območju med Viševnikom in Velikim Selišnikom z označeno gladino
podzemne vode, narejen v programu Walls Project Editor 3D, usmerjenost profila vzhod-zahod
(Avtor: M. Covington)

Najmanj verjetna je povezava podzemne vode z obravnavanega območja z izviri, ki se nahajajo
v dolini Radovne. Verjetnejši so izviri vzdolž Krme, saj se pretok potoka Krmarica dolvodno na
razmeroma kratki razdalji hitro povečuje.
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To dokazuje, da gre za večje število izvirov, kjer voda izvira skozi ozke razpoke. Izviri so
večinoma skriti pod glacialnim materialom. Od končnega sifona v jami Evklidova piščal do
Krmarice je okoli 1,5 km zračne razdalje, od trenutno raziskanega dna jam Trubarjev dah in
Platonovo šepetanje zračna razdalja znaša 1,2 km. Višinska razlika znaša okoli 250 m. V
jamarskih krogih vlada prepričanje, da je glede na prevladujočo smer rovov v vseh treh jamah in
glede na usmerjenost gradienta zasičeno cone najverjetnejši eden od izvirov v Vojah. Izviri v
Vojah se nahajajo na nadmorski višini okoli 700 m. Omenjen jamski sistem bi imel v tem
primeru globinski potencial večji od 1.000 m. Od izvirov v dolini Voje sta najverjetnejša izvira
Krope in Male Krope. Zračna razdalja od končnega sifona v jami Evklidova piščal do omenjenih
dveh izvirov je 5,9 km. Obstaja tudi možnost večje bifurkacijske cone znotraj zasičene cone in s
tem možnost povezave tako z izviri vzdolž Krme kot tudi z izviri Mostnice v dolini Voje.
Glede na ustni vir (Kanoni, 2014) so na Hidrometeorološkem zavodu za potrebe lokalnega
vodnega gospodarstva izvedli sledilni poskus z rodaminom na območju Zlatih vod (1.730 m)
pod Viševnikom. Obarvana voda naj bi iztekala nekje v dolini Voje. Zapisnika omenjenega
sledilnega poskusa ni mogoče pridobiti, saj se je nosilec raziskav upokojil.
Na izviru Krope v dolini Voje je Mitja Prelovšek (2014), Inštitut za raziskovanje krasa, dvakrat
opravil meritev fizikalno-kemičnih parametrov vode. Kropa je okoli 200 m dolg potok, ki se
izliva v Mostnico. Izvira iz jame imenovane Izvir Krope (katastrska številka 5022), ki se nahaja
v dachsteinskih apnencih, in najprej napolni manjše jezero. Pridobljene podatke se je z
namenom potrditve oziroma zavrnitve teze, da gre za isto vodo, primerjalo s tistimi iz jame
Evklidova piščal in jame Trubarjev dah.
Preglednica 5: Rezultati meritev 22. 7. 2014 in 20. 4. 2015 na izviru Krope (Prelovšek, 2014)
22. 7. 2014

20. 4. 2015

T VODA (°C)

6,9

6,6

pH

7,5

7,9

SEC (µS/cm)

276

265

Alk TEREN (mmol/l)

2,88

Alk LABORATORIJ (mmol/l)

2,90

2,85

Ca +Mg (mmol/l)

1,49

1,43

Ca2+ (mmol/l)

1,27

1,22

Mg2+ (mmol/l)

0,22

0,21

Datum vzorčenja

2+

2+

Voda na izviru ima pričakovano višjo temperaturo kot jamska. Prav tako ima povišano
elektroprevodnost in alkalnost, medtem ko je vrednost pH nižja. Najvišje odstopanje je zaznati
pri koncentraciji Mg2+, kar kaže, da se del napajalnega zaledja Krope nahaja v dolomitu. Iz
podatkov je razvidno, da je Kropa potencialen izvir kraške vode izpod Viševnika, a so podatki
premalo prepričljivi za nedvomno potrditev te teze.
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5

DISKUSIJA
5.1 VZROKI ZA NASTANEK JAM NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU

Na podlagi speleoloških raziskav na območju med Viševnikom in Velikim Selišnikom je bilo
ugotovljeno, da so primarni vzroki za mesto nastanka jam lezike, nastale ob diagenezi kamnin,
in razpoke ter prelomi, nastali ob tektonskem delovanju. Na lokacijo vhodov v jame je imela
največji vpliv erozija, ki je nižala površje.
Sekundarni dejavnik, ki je imel pomemben vpliv na nastanek obravnavanih jam v današnjem
obsegu, je bilo delovanje glacialne erozije in akumulacije. Ledeniki so vplivali na
preoblikovanje površja in predstavljali glavni vir vode, ki je bila potrebna za zakrasevanje
obravnavanega območja. Glede na zbrane podatke ni možno potrditi, ali so rovi nastali izključno
v zadnjem glacialu, ali so začeli nastajati že v katerem od starejših glacialov.
5.2 NOVA GEOLOŠKA SPOZNANJA NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU
Zbrani terenski podatki kažejo, da so se v času najmlajše wurmske poledenitve na Pokljuškem
grebenu nahajali posamezni viseči stranski gorski ledeniki, ki so se najverjetneje naslanjali na
Bohinjski ledenik, ki je delno prekrival tudi Pokljuko. Na obravnavanem območju se je tedaj
nahajal stranski Viševniški ledenik. To potrjujejo sedimenti iz jam, kot je na primer drobnozrnat
zaglinjen peščen sediment, ki je razmeroma temne barve, saj ima svoj izvor v spodnje triasnih
kamninah. Posredni dokaz prisotnosti ledenikov je tudi limonit, ki je nastal na zamočvirjenih
površinah nad neprepustnimi ledeniškimi sedimenti. Ledenik je ob svojem delovanju na površju
pustil številne sledi, najbolj opazni so podi in stena Kačjega roba.
Vhod v jamo Evklidova piščal se nahaja na prehodu Pokljuškega grebena v Pokljuko. V bližnji
okolici jame se nahaja več jamskih vhodov, ki so po nekaj metrih zasuti z ledeniškim
materialom. Iz zbranih podatkov je možno sklepati, da se je vhod tedaj nahajal na območju
akumulacije ledeniškega materiala, pri čemer je težko določiti ali je šlo za talno drobnozrnato ali
robno bočno debelozrnato moreno. V prid talni moreni govori zvezno ohranjena talna morena, le
150 m oddaljena od vhoda, ki je na geološki karti označena kot glacialni material.
Osnovna diskontinuiteta, po kateri se je začel razvijati vhodni meander v jami Evklidova piščal,
je medplastni zdrs. Do zdrsa je prišlo, ker so lezike prevzele del deformacije od preloma, ki
poteka v neposredni bližini. Na tlorisu jame je vidno, da rovi sledijo dvema prelomnima
conama. Večji del rovov poteka v prelomni coni prečnodinarskega preloma z vpadom 140/70 in
prečnoalpskega preloma z vpadom 260/70. V jami se znotraj porušene cone pogosto pojavljajo
prelomne ploskve, nekatere od njih so tako gladke, da predstavljajo prava tektonska zrcala. V
delih jame, kjer rovi ne sledijo prelomnim conam, predstavlja inicialno strukturo člen A
loferskega cikla. Ta se pojavlja v dveh oblikah, kot plast zelene, včasih rdeče lapornate gline ali
v obliki tempestitov (nadplimske breče).
Vhoda v jami Trubarjev dah in Platonovo šepetanje se nahajata v isti depresiji, na prevoju podov
v južno pobočje Pokljuškega grebena. V času zadnjega glaciala se je kotanja nahajala na
spodnjem robu ledeniškega praga, kjer je redišče ledenika prehajalo v tališče ledenika. Nekaj
metrov proti jugu se od kotanje z vhodoma nahaja tektonsko pogojen jarek, ki je tekom glaciala
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služil kot glavni talni odvod Viševniškega ledenika. V času povečanega taljenja ledu jarek ni
mogel odvajati vse ledeniške vode proti planoti oziroma v masiv, tako da je del vode odtekal v
podzemlje skozi prej omenjena vhoda v jami. Tekom zadnjega glaciala je bila depresija z
vhodoma prosta morenskih akumulacij, saj gre za območje, kjer ledenik material erodira. Večina
ostalih vhodov v jame, ki so nastali na pobočju pod podi, je danes zasutih s pobočnim
materialom.
Začetni del jame Trubarjev dah se je do globine 170 m razvili ob dinarskem prelomu z vpadom
40/50, osrednji del jame sledi dinarskemu prelomu z vpadom 70/80. Iz zbranih podatkov ni
jasno razvidno, ali gre za povijanje enotne prelomne ploskve ali za preskok rova, iz enega
preloma v drugega, znotraj prelomne cone. V spodnjih delih jame, od globine 310 m naprej, je
ohranjenih več prelomnih ploskev, pri čemer ni možno ugotoviti prevladujoče inicialne
strukture.
Jama Platonovo šepetanje se je od vhoda do globine 330 m razvila ob dinarskem prelomu z
vpadom 50/60. Od bivaka do dna jama v večji meri sledi prečnodinarskem prelomu z vpadom
120/60.
Jamski rovi na obravnavanem območju so se začeli tvoriti v porušeni in razpoklinski coni, saj je
zdrobljena prelomna cona predstavljala bariero za podzemno vodo. V obravnavanih delih jame,
ki so tektonsko nepoškodovani, se pojavlja koncentriran vodni tok na dnu meandrov. V delih
jame, ki se nahajajo v porušeni in razpoklinski coni, se vodni tok pojavlja redko, saj veliko
število povezanih razpok vodo dobro prevaja globje v masiv. Kadar rov v obravnavanih jamah
sledi določenemu prelomu, se po navadi začne in konča v porušeni coni. V tem delu prelomne
cone pride namreč do preskoka rova v nov prelom z drugačnim vpadom. Posledično so ti deli
zaradi skalnih podorov težko ali popolnoma neprehodni.
Dachsteinski apnenec ima na površju nad jamami in v masivu okoli rovov obravnavanih jam
približno enak vpad, ki znaša okoli 250/35. Glavni desnozmični dinarski prelom v centralnem
delu izdelane geološke karte predstavlja del iste prelomne cone, ob kateri so se razvili zgornji
deli jam Trubarjev dah in Platonovo šepetanje. Obstoj prečnodinarskega preloma na površju, ki
bi bil del iste prelomne cone kot prečnodinarske prelomne ploskve najdene v vseh treh jamah, ni
bil dokazan. Možno je, da omenjena prelomna cona pride do izraza na površju v obliki
prečnodinarskega preloma na zahodnem delu geološke karte. Proti tej domnevi govori vpad
plasti, ki je okoli omenjenega preloma drugačen kot v okolici jam.
Ob kartiranju površja je bil, glede na takrat razpoložljive podatke, najbolj vzhoden prelom s
smerjo sever-jug, ki poteka poleg vhoda v jamo Evklidovo piščal, označen kot notranji nariv
pokljuškega pokrova. Vzroki za takšno opredelitev so: naklon prelomne ploskve vidne na
površju, ki znaša okoli 30°, močna pretrtost okoliške kamnine in potek diskontinuitete.
Geološko kartiranje v jami Evklidova piščal je pokazalo, da prelomna ploskev, ki je strukturno
gledano del iste prelomne cone kot prelom pred jamo, v jami na okoli 200 m globine postane
bolj vertikalna in ima naklon okoli 70°. Podatek dokazuje, da je vzhodna narivnica na geološki
karti, ki poteka pred vhodom v jamo Evklidova piščal, dejansko subvertikalen prelom. Zatorej
je, z izjemo v zgoraj opisanem primeru, možno trditi, da se podatki pridobljeni v jamah, ujemajo
s podatki pridobljenimi s površinskim geološkim kartiranjem.
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5.3 DOKAZI O OBSTOJU JAMSKEGA SISTEMA NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU
Za vse tri obravnavane jame obstajajo posredni dokazi, da so povezane in tvorijo skupen jamski
sistem. O povezanosti jam pričajo: neposredna bližina rovov posameznih jam, zvezno
spreminjaje jamskega prepiha v jamah skozi letne čase in dobro ujemanje meritev fizikalnokemičnih parametrov v jamah Trubarjev dah ter Evklidova piščal.
Bližina rovov posameznih jam je najbolje vidna na prikazu profilov jam na območju med
Viševnikom in Velikim Selišnikom v prejšnjem poglavju. Na njem se vidi, da sta trenutno
najnižji točki jam Trubarjev dah in Platonovo šepetanja med sabo oddaljeni le 70 m. Glede na
najnovejše raziskave v letu 2016 manjka do povezave v zgornjih delih jam Trubarjev dah in
Platonovo šepetanje še 4 m razdalje. Prepreko predstavlja manjši podor. Glede na rove odkrite v
letu 2015 za Poročnim meandrom v jami Trubarjev dah, znaša razdalja od skrajne zahodne točke
jame Trubarjev dah do jame Evklidova piščal okoli 120 m.
V jamskem sistemu, ki ima več vhodov na različnih nadmorskih višinah, prihaja do zveznega
premikanja zračnih mas. Glede na zbrane podatke vhod v jamo Evklidova piščal predstavlja
spodnji vhod v jamski sistem, medtem ko sta jami Trubarjev dah in Platonovo šepetanje zgornja
vhoda. Pozimi spodnji vhod vsesava gostejši mrzel zrak, ki se pri dvigu skozi jamski sistem
nekoliko segreje, zaradi česar zgornja vhoda tekom zime redko pomrzneta. Poleti zgornja vhoda
vsesavata zunanji zrak, ki je redkejši od jamskega. Pri tem se zrak nekoliko ohladi, posledično iz
jame Evklidova piščal poleti piha podhlajen zrak.
Rezultati fizikalno-kemičnih meritev iz jame Trubarjev dah in jame Evklidova piščal kažejo na
primerljivost izmerjenih parametrov. Razlika v izmerjeni temperaturi vode v obeh jamah znaša
okoli 1°C. Pri čemer imata obe jami podhlajene vhodne dele in s tem povezane nizke
temperature vode in zraka. Vsebnost CO2 v zraku je v obeh jamah skoraj identična in znaša
okoli 420 ppm. Izjeme so območje epikrasa (579 ppm) in del okoli končnega sifona (620 ppm) v
jami Evklidova piščal ter del okoli stranskega rova Cerkvena ordnunga (475 ppm) v jami
Trubarjev dah. V obeh jamah se pH vode giblje med 8,2 in 7,9. Vrednosti elektroprevodnosti so
v jami Evklidova piščal (191-299 µS/cm) nekoliko višje kot v jami Trubarjev dah (172210 µS/cm).
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5.4 RAZVOJ JAMSKIH ROVOV NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU SKOZI ČAS
Glede na položaj rovov v hidrogeološkem profilu v obravnavanih jamah je mogoče opaziti, da
so starejši rovi nastali v freatični coni, medtem ko je razvoj rovov v vadozni coni v starejši fazi
nastanka jamskega sistema odsoten. Tekom časa so ob tektonskih deformacijah, dvigovanju
masiva, delovanju korozije in nižanju gladine kraške vode nastali snopi vertikalnih vadoznih
brezen, ki povezujejo površje s freatično cono. Dokazi o freatičnem nastanku rovov so ohranjeni
tik pod stropom večjih dvoran in rovov.
Pri preoblikovanju jam v freatični in epifreatični coni so se oblikovali različni sekundarni
vadozni rovi. Najpogostejša tipa sekundarnih vadoznih rovov sta v obravnavanih jamah vrezani
vadozni rov in obhodni vadozni rov. Vrezani rovi so nastali kot posledica lokalnega znižanja
gladine kraške vode v freatični coni, medtem ko obhodni rovi predstavljajo vzporedne ali višje
ležeče dele jam, ki so nastali v času višjih vod zaradi zasutja starejših, nižje ležečih freatičnih
rovov z različnim materialom. Vrezana in obhodna vadozna brezna pri obdelavi niso bila ločena,
saj je bilo zbranih premalo terenskih podatkov, da bi ločevanje dalo ustrezne rezultate. V
obravnavanih jamah se pogosto pojavljajo tudi invazijski vadozni rovi, ki nastanejo zaradi
občasnega zalitja vadozne cone. Oblikujejo se predvsem v krasu z dovolj globinskega potenciala
in kjer prihaja do koncentriranega vtoka vode, na primer na ponoru ledenika. Takšni rovi imajo
značilno obliko ključavnice. Paragenetskih rovov v jamah Pokljuškega grebena skoraj ni,
posamezne anastamoze se nahajajo le v stranskem rovu v jami Trubarjev dah na globini 120 m.
V grobem je možno zakrasevanje na območju Pokljuškega grebena glede na terenske podatke
razdeliti v dve fazi:
Starejša faza, v katero spadajo vsi fosilni freatični rovi iz obravnavanih jam. Večinoma gre
za horizontalne rove, ki imajo svojo prvotno obliko močno preoblikovano zaradi rušenja
stropa ter vnosa sedimentov različnega izvora. V njih se redko najde vodni tok. Lokacija
starejših fosilnih freatičnih rovov je napram mlajšim višje ležeča. V starejši faza je
najverjetneje obstajalo večje število nivojev freatične cone na različnih globinah. Na
površju to fazo predstavljajo horizontalni rovi manjšega premera, ki so nastali na različnih
paleogladinah podzemne vode, možno jih je videti v steni doline Krme in v steni Velikega
Selišnika. Večinoma se takšni rovi zaključijo po nekaj metrih z zasutji različnih
sedimentov.
Mlajša faza, v kateri je v obravnavanih jamah nastala večina vertikalnih brezen, pogosto
po njih teče voda, ki jih še danes aktivno oblikuje. Primarne oblike prečnih profilov rovov
in jamske stenske oblike so pogosto dobro ohranjene. Prevladujejo speleogeni, saj v
visokogorju ni pravih recentnih razmer za razvoj spelotemov. Na površju to fazo
predstavljajo nekaj 10 m globoka vadozna brezna na podih, ki imajo dno zasuto z
glacialnim in krioklastičnim materialom.
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6

ZAKLJUČEK

Obravnavano območje Pokljuškega grebena med Viševnikom in Velikim Selišnikom vključuje
območja naslednjih treh globokih jam: Evklidova piščal (globina 429 m, dolžina 2.063 m),
Trubarjev dah (globina 556 m, dolžina 2.000 m) in Platonovo šepetanje (globina 566 m, dolžina
1.401 m). Omenjene dolžine in globine jam predstavljajo raziskane rove do konca leta 2014. Na
podlagi morfologije površja je območje mogoče razdeliti na pode, pobočje grebena in robno
območje planote. Glede na tipizacijo krasa po Gamsu (2003) se to območje uvršča v
postglacialen globok vadozen kras.
Pokljuški greben skupaj s celotnimi Julijskimi Alpami predstavlja tektonsko strukturo»fold and
thrust belt« (Buser, 1986). Gre za območje več narivnih pokrovov, ki so nastali iz velikih
poleglih in pretrganih gub, zaradi pritiskov od severa proti jugu oziroma od severovzhoda proti
jugozahodu. Kartirano območje predstavlja del nariva med zgornjo Viševniško lusko in
spodnjim Pokljuškim pokrovom. Spodnje triasne plasti in anizijski ter ladinijski dolomit so del
Viševniške luske v krovnini nariva. Pri tem se skitske plasti pojavljajo le v ozkem pasu ob
narivnici, kjer je bila krovnina, ki jo gradijo srednje triasne kamnine, dovolj erodirana. Kartiran
del Pokljuškega nariva pod Viševniško lusko tvori dachsteinski apnenec.
Geološki podatki kartiranja površja in jam so potrdili, da se je v času zadnjega glaciala na
obravnavanem območju nahajal ledenik. Vhoda v jami Trubarjev dah in Platonovo šepetanje sta
se tedaj nahajala na spodnjem delu ledeniškega praga, vhod v jamo Evklidova piščal pa na
območju akumulacije glacialnega materiala, pri čemer je težko določiti ali je šlo za talno ali
robno moreno.
Dachsteinski apnenec ima na površju nad jamami in v masivu okoli rovov obravnavanih jam
približno enak vpad, ki znaša okoli 250/35. Glavni desnozmični dinarski prelom v centralnem
delu izdelane geološke karte predstavlja del prelomne cone, ob kateri so se razvili zgornji deli
jam Trubarjev dah in Platonovo šepetanje. Na površju obstoj prečnodinarskega preloma, ki bi
bil del iste prelomne cone kot prečnodinarske prelomne ploskve najdene v vseh treh jamah, ni
bil dokazan. Ob primerjavi geoloških podatkov iz jame Evklidova piščal s podatki površinskega
kartiranja, je ugotovljeno, da je narisan nariv v zahodnem delu geološke karte v resnici
subvertikalen prelom.
Sosledje dogodkov, ki so potekali tekom speleogeneze, se je v obravnavanih jamah ugotavljalo s
pomočjo prečnih profilov jamskih rovov ter stenskih oblik (speleotemi, speleogeni), ki se
pojavljajo na obodu rovov. S kartiranjem obravnavanih jam se je ugotovilo katere geološke
strukture so vplivale na njihov nastanek.
Vhodni meander v jami Evklidova piščal se je razvil ob leziki, po kateri je prišlo do
medplastnega zdrsa, zaradi tektonskih deformacij. Preostanek jame poteka v prelomni coni
prečnodinarskega preloma z vpadom 140/70 in prečnoalpskega preloma z vpadom 260/70. V
osrednjem delu meandra Kvadratarija se nahaja avtohtoni limonit, ki se je oboril »in situ«.
Pojavlja se v obliki ritmično skorjaste teksture, natečne teksture in ledvičaste teksture na steni
meandra. Kosi rude so veliki do 10 cm in široki do 5 cm.
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Zgornja ploskev je gladka, ima kovinski sijaj ter posamezne erozijske zajede. Nekaj 10 m naprej
od pojava avtohtonega limonita so se na stenah ohranili posamezni akumulacijski žepi
karbonatne breče. Posamezne plasti breče, ki ne presegajo debeline 1 m, se mestoma
izmenjujejo s plastmi dobro zaobljenih prodnikov paravtohtonega limonita. Pojavljajo se
lokalno v obliki nekaj centimeter velikih plasti, posamezna zrna limonita so velika do 2 cm,
njihova zaobljenost pa nakazuje, da je bil njihov izvor najverjetneje na površju. V breči se
najdejo tudi posamezni odlomki avtohtonega limonita.
Jama Trubarjev dah se je razvila v dinarski prelomni coni, vpad prelomnih ploskev se giblje
med 40/50 in 70/80. V globljih delih jame je možno zaslediti prelomne ploskve različnih
vpadov. V jami se mestoma pojavlja spodnje triasni črni dolomitni grušč, ki ima svoj izvor v
krovnini Viševniške luske. V jamo je bil prinesen z ledeniško vodo najverjetneje v času
zadnjega glaciala. V tej jami so pogoste stenske prevleke jamskega mleka.
Jama Platonovo šepetanje se je razvila ob dinarskem prelomu z vpadom 50/60 in
prečnodinarskem prelomu z vpadom 120/60. V jami se najdejo večji skupki kalcitnih kristalov.
Posamezni kristali so veliki do 10 cm in motne belo rumenkaste barve. Skalenoedrske oblike
kristalov prevladujejo nad romboedrskimi.
Najstarejši rovi na obravnavanem območju glede na hidrološko conacijo so fosilni freatični rovi,
ki so v večji meri sekundarno korozijsko preobraženi. Fosilni freatični rovi se pojavljajo v vseh
treh jamah, nastali so ob nekdaj višjih gladinah paleokraške vode. Mlajša vadozna brezna
predstavljajo povezovalne rove med starejšimi freatičnimi conami, recentno freatično cono in
površjem.
Obravnavane jame so povezane in tvorijo skupen jamski sistem. To dokazujejo zvezne
spremembe v jamskem prepihu skozi leto, relativna bližina rovov posameznih jam in dobro
ujemanje meritev fizikalno-kemičnih parametrov vode in zraka v jamah Trubarjev dah ter
Evklidova piščal. Razlika v izmerjeni temperaturi vode v obeh jamah znaša okoli 1°C.
Vrednosti CO2(zrak) so skoraj identične, razen v epikrasu in delih okoli končnega sifona v jami
Evklidova piščal, ter v okolici rova Cerkvena ordnunga v jami trubarjev dah. Razlika v
elektroprevodnosti v obeh jamah znaša največ 130 µS/cm in pH 0,3, kar je zanemarljivo.
Med Viševnikom in Velikim Selišnikom ni površinskih vodotokov. Glede na zbrane terenske
podatke se vsa voda s tega območja odteka po kraško-razpoklinskem vodonosniku, katerega del
so tudi obravnavane jame. Na nadmorski višini 1.121 m se v jami Evklidova piščal nahaja
gladina končnega sifona, ki predstavlja zgornjo mejo zasičene cone. Glede na zbrane terenske
podatke gradient zasičene cone blago pada proti jugozahodu, kjer se pričakuje izvir.
Najverjetnejši je izvir Krope v dolini Voje, kjer so bile dvakrat izvedene meritve fizikalnokemičnih parametrov vode. Pridobljene podatke se je primerjalo s tistimi iz jam, a korelacija ni
bila nedvoumno dokazana.
Glede na kartirane podatke so se jamski rovi na obravnavanem območju razvili ob prelomih, ki
imajo dinarsko, prečnodinarsko in prečnoalpsko smer. Jamski rovi so se začeli tvoriti v porušeni
in razpoklinski coni, saj je zdrobljena prelomna cona predstavljala bariero za kraško vodo.
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Zbrani terenski podatki na območju med Viševnikom in Velikim Selišnikom potrjujejo delovno
hipotezo, ki se glasi: »Nastanek najglobljih jam na Pokljuškem grebenu je vezan na geološko
sestavo in zgradbo območja. Inicialno strukturo predstavljajo prelomi v zgornje triasnih
apnencih, ki služijo kot lokalne hidrološke bariere, ob katerih so se razvili jamski rovi.«
Pričakuje se, da bo ob nadaljnjem raziskovanju pokljuškega podzemlja prišlo do dejanske
povezave vseh treh jam v skupen jamski sistem. V prihodnosti bi bilo potrebno zbrati geološke
podatke iz rovov, ki so bili odkriti po letu 2014, in jih primerjati s podatki, zbranimi v tem
diplomskem delu. Nove podatke bi bilo možno dobiti tudi s podrobnejšo analizo fosilnih
freatičnih rovov in analizo ledenških sedimentov v vseh treh jamah. Posebno obravnavo bi bilo
potrebno nameniti limonitu v jami Evklidova piščal in kalcitnim kristalom iz jame Platonovo
šepetanje. Izvesti bi bilo potrebno sledilni poskus v končnem sifonu v jami Evklidova piščal in s
tem nedvoumno potrditi izvir, ki se napaja iz obravnavanega območja. Možna je tudi izvedba
sedimentološke analize sedimentov, ki jih na plano prinaša izvir Krope. Vsekakor bi k boljšemu
poznavanju geološke zgradbe Julijskih Alp bistveno prispevale speleološke raziskave celotnega
Pokljuškega grebena.
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