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S r e č k o B r o d a r : 

Temperature y Potočki zijalki na Olševi. 
S termogramom v prilogi. 

Y zvezi z raziskovanjem naše jamske paleolitske postaje 
Potočke zijalke na Olševi se je nabralo toliko podatkov o njenih 
temperaturnih prilikah, da bi bilo škoda, ako bi ostali neizrab-
ljeni. Kakor so dosedanja izkopavanja jasno pokazala, je to 
1700 m nad morjem ležečo jamo v pradavnosti posečal človek in 
se v nje j tudi dalj časa mudil. Arheološki zaključki kažejo v 
okvirju dosedanjih dognanj in v nasprotju z drugimi doslej 
znanimi visokoalpskimi postajami brezdvomno na mlajši paleo-
litik, in sicer na takozvano aurignaško dobo. In prav to dejstvo 
dela našo Potočko jamo nad vse zanimivo, kajti ona je edina 
znana visokoalpska postaja z mlajšepaleotiškim inventarjem. 
Dočim pripadajo vse švicarske visoke postaje po svojih kame-
nenih artefaktih starejšemu paleolitiku, takozvanemu alpskemu 
paleolitiku in jih časovno ni bilo mogoče uvrstiti drugam kot v 
zadnjo medledeno dobo, moramo prisoditi po dosedanjih iz-
kustvih Potočko zijalko z njeno kostno in kameno kulturo v 
zadnjo ledeno dobo, po W i e g e r s u celo v višek zadnje po-
ledenitve. Toda če pomislimo na ledenike Savinjskih Alp, od ka-
terih se je približal logarski ledenik postaji do 3% km in bil v 
biihlskem stadiju oddaljen le kakih 8 km, če dalje vpoštevamo 
bližino mogočnega dravskega ledenika in vzamemo v račun vi-
šino postaje 1700 m, se moramo vprašati, ali je bilo to sploh mo-
goče? Lov na živali je preživljal pračloveka in živali potrebu-
je jo končno predvsem rastlinske hrane. Ali jo je narava v tej 
višini in v teh prilikah mogla dati? Danes so klimatične raz-
mere okrog Potočke zijalke take, da dopuščajo le razmeroma 
kratko, največ 4 mesece trajajočo vegetacijsko dobo. B a y e r 
je v svoji biglacijalni teoriji svojo drugo, t. j. zadnjo ledeno 
dobo ločil v dva viška, moustierski in solutrejski, med katera 
je vpletel toplejši aurignaški presledek. Kot nalašč za Potočko 
zijalko, ki bi jo bilo v ta presledek prav lahko mogoče uvrstiti, 
čeprav dobi ta presledek s tem precej značaj medledene dobe. 
Nasprotno pa v živalstvu tako nižinskih postaj južne Francije 
kakor Nižje Avstrije prevladujejo arktični elementi, ki opravi-
čujejo mnenje o mrzlem podnebju za časa aurignaške kulture. 
Današnja kronologija ledene dobe torej še nima trdne podlage 
in se nahaja še v stanju tipanja in iskanja. Fauna Potočke zi-
jalke se odlikuje sicer po ogromnem številu jamskih medvedov, 
ki so bili pred vsem rastlino jedci, kar priča, da je vsaj v bližini 
moral obstojati širok rastlinski pas, ki jih je preživljal, nima 
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pa nobenih živali, ki bi izrazito poročale o tedanjem pod-
nebju. Ako si hočemo ustvariti približno sliko nekdanjih 
klimatičnih razmer okrog jame in v jami, in to na podlagi od-
kritih ostankov, nam more mnogo služiti tudi točno poznanje 
sedanjega klimatičnega stanja in med drugim zlasti ugotovitev 
današnjih temperatur. Radi tega sem si za časa kopanja in ob 
priliki obiskov Potočke zijalke beležil podatke o temperaturah 
pred jamo in v jami. Opazovanje jamskih temperatur v tej vi-
šini se pri nas še ni vršilo in tudi od drugod je v tem oziru še 
malo znanega. Podatki naj služijo torej tudi kot gradivo k bo-
dočim speleološkim raziskovanjem višinskih jam in utegnejo 
koristiti kdaj tudi jamarju-biologu. 

Vhod v Potočko zijalko je 17 m širok in do 6 m visok, njena 
dolžina znaša 110 m v zračni črti. Jama se proti sredi razširja in 
doseže širino 40 m, nato se proti koncu zoži do širine 20—25 m. 
Do sredine poteka precej vodoravno, se tam precej strmo za 
14 m dvigne ter v zadnjem delu za 2—3m pade. Strop jame je 
4—8 m nad jamskim dnom.1 

Temperatura se je vedno merila: 
1. pred jamo, v senci, 1 m od tal, 
2. v vzhodnem delu jame, in sicer na najnižji točki v njej, 

kakih 20 m od vhoda pri takozvani skalni skledi, 
3. v zadnjem in obenem najvišjem odseku jame, nekda-

njem bivališču pračloveka. 
Čas merjenja se je žal moral ravnati po razmerah in to ob 

8. uri 30 min. dop., ob 14. uri pop. in 18. uri 30 min. zvečer. Pri-
pomniti bi bilo, da je bil radi bližnjega skalnega roba za časa 
jutranjega merjenja vhod v jamo in njegova okolica še vedno v 
senci in da so se ob času večernega merjenja že poslavljali po-
slednji solnçni žarki izpred jame; merilo se je torej nekoliko 
pred prihodom solnca in ob njegovem zatonu. Temperature so 
se beležile samo ob delavnih dneh, manjkajo tedaj vmesne tem-
perature nedelj in praznikov, nadalje onih dni, ko radi izredno 
slabega vremena ni bilo mogoče iti na delo. Pred jamo in pri 
skalni skledi je služil merjenju navadni termometer, v zadnjem 
odseku jame je bil nameščen stalno termometer, ki je beležil 
tudi maksimalne in minimalne temperature. 

Najvstrajnejše so zapisovali temperature za časa druge 
ekspedicije 1. 1929. meseca julija in avgusta, torej ob času, ko 
so klimatske razmere pri jami najpovoljnejše. Mnogo podatkov 

1 Opis jame, talni načrt, podolžni prerez in prečni prerezi glej Z d r a v -
n i š k i v e s t n i k , Ljubljana, 1. II. št. 4. str. 109—110 in prilogo. 
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je zbranih iz poznejših dveh let za približno isti čas; v glavnem 
potrjujejo beležke iz 1. 1929. Pri obiskih Potočke zijalke v naj-
različnejših mesecih in tudi v višku zime se je vselej merila 
tudi temperatura na označenih mestih. Tako si je mogoče ustva-
riti sliko o gibanju temperature na podlagi termogramov v treh 
različnih delih jame v poletju in jo s sicer skromnimi podatki 
do neke mere razširiti na vse leto. 

Y termogramu zadaj podajam pregled sprememb tempera-
ture v omenjenih treh odsekih jame ob navedenih časih (8. uri 

Ledeni stalagmiti v Potočki zijalki pozimi Na levi steni od svoda pri vhodu proti notranjosti se vleče 
dobro vidna črta 0° v obliki ledne skorje in manjših lednih stalaktitov. 

30 min., 14. uri, 18. uri 30 min.). Beleženje traja od 15. julija do 23. 
avgusta 1929. z normalnimi prekinitvami prve štiri tedne ob nede-
ljah in praznikih in s prekinitvami v naslednjih tednih radi sla-
bega vremena. Prvi teden se pričenja s slabim izvenjamskim 
vremenom in nizkimi temperaturami, ki pa postanejo drugi te-
den precej stanovitno visoke. Y tretjem tednu sledi močen pa-
dec topline vobče in zlasti koncem tedna, zato pa se javlja po-
časno stalno zvišavanje v četrtem tednu. Peti teden kaže zopet 
poslabšanje vremena in znaten padec temperatur, ki dosežejo 
koncem šestega tedna najnižje mesto. Najvišjo temperaturo 
imamo 10. avgusta opoldne, t. j. 24-5° C najnižjo pa zadnji dan 
merjenja 23. avgusta zjutraj 6 5° C. V poletju 1. 1929. torej iz-
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venjamska temperatura ni nikdar dosegla ničlišča. Pač pa sem 
to mogel nekajkrat beležiti v letošnjem poletju 1931. Višje tem-
perature od 24'5° C nisem zaznamoval doslej še nikoli. 

Dočim so spremembe v stopinji toplote tako dnevno kakor 
tudi glede na daljšo dobo pred jamo razumljivo zelo znatne, se 
je kretala temperatura v jami sami, in to ne samo v zadnjem 
delu, temveč že 20 m od široko odprtega vhoda, prav v ozkih 
mejah. Najspodnejša črta termograma, označena s točkami, nam 
kaže gibanje temperature v sicer najnižjem, a vendar od naj-
višje vhodne točke samo 5 m nižje ležečem odseku, t. j. pri tako 
zvani skalni skledi. Najnižje temperature imamo tu takoj prve dni 
merjenja, 15. in 16. julija 6° C, najvišjo pa proti koncu merje-
nja 19. avgusta 10° C, torej ob času, ko je predjamska tempera-
tura že dalje časa stalno padala in je zavzela že precej nizko 
stanje. Spremembe obsegajo samo štiri stopnje Celzija in govo-
rimo že lahko o neki stalnosti temperature, ki je sicer podvr-
žena zunanjim vplivom in jim tudi sledi, vendar v omejenem 
obsegu. Reakcija na razmeroma male izvenjamske spremembe 
je znatnejša kot na spremembe večjega obsega. Na tem najniž-
jem mestu jame je nakopičen hladni zrak, ki ga poletna toplota 
kljub široki odprtini jame ne more izriniti, ker leži v nekak-
šnem mrtvem prostoru. 

S črticami je označeno kretanje temperature v zadnjem naj-
višjem delu jame, kjer je bilo bivališče paleolitskega človeka. 
Tudi tu je temperatura zelo stalna in se giblje še v ožjih mejah 
treh stopinj Celzija. Najnižjo kaže termogram prvi teden mer-
jenja, 15. 16. in 17. julija 8° C, najvišjo 11° C pa večkrat v dobi 
najvišjih izvenjamskih temperatur. Ker je jama napolnjena s 
hladnejšim zrakom, bi topli predjamski zrak prav za prav ne 
mogel prodreti v notranjost, vendar beleženja kažejo, da se to 
godi, čeprav ne dinamično in le v neznatnem obsegu. Daljše 
opazovanje še drugih faktorjev, jamske vlage i. t. d. bi moglo 
šele ustvariti popolnoma jasno sliko. 

Kot primer razmerja temperatur na vseh treh navedenih 
mestih navajam še beleženje 12. januarja in 10. maja 1931. ob 
13. uri. 

12.1.31. 10.5.31. 
Predjamska temperatura v senci — 5° C -f- 4° C 
V najnižjem odseku (pri skalni skledi) . . . — 5° C 0° C 
V zadnjem najvišjem odseku (paleolit bivališče) -j- 7° C +5"5°C 

V najhujši zimi sredi januarja po nekaj izredno mrzlih 
dnevih imamo v ozadju, kjer je bival pračlovek, še vedno 



AVGUST 

Pred jamo v senci. 

Termogrami iz Potočke zijalke (1700 m) na Olševi. 
M e r j e n j e o') 8 h 50', ob 14 h in ob 18 h 30'. 

V zadnjem najvišjem odseku jame (paleolitsko bivališče). V najnižjem odseku jame, 20 m od vhoda in 5 m nižje od njega. 
številke na levi pomenijo toplotne stopinje po Celziju. 
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+ 7° C, torej samo eno stopinjo manj kot sredi julija. Pač pa 
imamo najnižjo temperaturo v tem odseku sredi maja + 5'5° C. 
To je najbrž tudi ena najnižjih temperatur, kar jih ta odsek 
sploh doseže. Segrevanje tega dela se začne koncem maja, do-
seže višek v avgustu, nato se pa vrši počasno ohlajanje do srede 
ali celo do konca maja. V zimskem času je toplejši zrak tu prav 
tako ujetnik jame kakor v poletnem času hladnejši zrak. Po-
točko zijalko je treba z jamsko meteorološkega stališča prište-
vati med tako zvane statične jame in je kot taka primerna za bi-
vanje v hladnejši dobi. Obenem pa dokazujejo te temperature 
tudi nenavzočnost kakih stranskih rovov ali razpok, ki bi imele 
zvezo z zunanjo površino. 

K sklepu naj omenim še dva pojava, ki ju moremo opazo-
vati v zimskem času v zvezi s toplotnimi izpremembami. To sta 
vidna črta 0° C ob stenah jame in ledni kapniki. Tako na vzho-
dni kakor tudi na zapadni jamski steni se vleče nekako do sre-
dine jame, kjer se pričenja njen dvig, započenši od vhodnega 
svoda, jasno izražena črta v obliki ledne skorje. Ta črta znači 
po zimi mejo med zrakom, ki ima temperaturo pod ničlo in 
onim s temperaturo nad ničlo. Zrak s temperaturo nad 0° C se 
nahaja nad črto in ne more iz jame na prosto, ker ga ne pušča 
pod 0°C ohlajeni zrak pod črto. V jami je torej takoj za vho-
dom pod stropom zrak, ki je toplejši od 0° C. Ločnica obojnega 
zraka je precej stalna in skoro vedno v določeni višini. Pomika 
se kvečjemu za pol metra navzgor ali navzdol, o čemer pričajo 
ostanki starih lednih skorij ob stenah. Voda, ki kaplja od to-
plega stropa, pada preko ločnice 0° C v zelo shlajeni spodnji zrak 
in na močno ohlajena tla ter zato kaplje v hipu zmrznejo. Od 
tal prično rasti ledni kapniki kijaste oblike. Spodaj komaj prst 
debeli se proti vrhu vedno bolj širijo in končajo z oblo glavico. 
Stranska površina je valovita, kar je v zvezi z večkratno izpre-
membo zimske temperature. Ako nastopi južno toplejše vreme, 
se ledni stalagmiti prično pri vrhu '-.liti, ob zopetnem mrazu pa 
nadaljujejo svojo rast. Proti sredini jame postajajo manjši, v 
zadnjem delu jih sploh ni, ker je tam temperatura vedno nad 
ničlo, a v sprednjem delu dosežejo proti spomladi tudi višino 
4 m. Najlepši so sredi zime, pozneje so bol j ali manj deformi-
rani. Poleg stalagmitov, ki jih je na tisoče, vise od sten pod 
črto 0° C tudi maloštevilni stalaktiti, tvorec zastore in podobne 
tvorbe. 
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Résumé. 

Parmi toutes les stations paléolithiques, situées dans les hautes régions 
alpines, il n ' y a qu' une seule qui, jusqu' au jour où nous sommes, se soit 
avéré comme station néopaléolithique appartenant à la culture aurignaci-
enne: c'est la grotte dite de 1'Olševa et connue dans le pays sous le nom de 
„Potočka zi j alka". Fut - elle habitée au moment où la glaciation wurmienne 
atteignait son point de culmination? Il y a surtout deux faits qui en écartent 
la possibilité: d'abord elle est située à 1700 m d'altitude, et ensuite on décou-
vre dans le voisinage des dépôts morainiques en provenance des anciens gla-
ciers des Alpes saviniennes (Savinjske Alpe, à 3 km et demi de distance) et 
du glacier de la vallée de la Drave. A raison égale, la période buhlienne ne 
peut entrer en considération sous ce rapport. 

Cette station est d'une grande importance pour la chronologie des pério-
des glaciaires. Pour bien apprécier les anciennes conditions climatériques, il 
faut disposer d'une connaissance précise de celles d 'à présent. 

A cet effet, 1' auteur a observé et enregistré la température 
a) devant 1* entrée de la grotte, à 1' ombre; 
b) dans le secteur inférieur de la grotte (à 20 m de 1' entrée et au fond d'une 

dépression du sol, profonde de 5 m qui se trouve à cet endroit); 
c) dans le secteur supérieur de la grotte (distant liOm de l'entrée, et situé 

de 14m plus haut que l'entrée de la grotte). 
Le thermogramme de l'année 1929, comprenant le temps entre le 15 

juillet et le 23 août, montre la température constatée aux endroits cités plus 
haut et prise journellement à 8h 30m, à 14h et à 18h 30m. Au point de vue mété-
orologique, les données ainsi obtenues et, en général, toutes les autres obser-
vations qu' on a pu mettre à profit, classent la grotte „Potočka zijalka" dans 
la catégorie des grottes statiques. En hiver 1" air chaud est stagnant au fond 
de la grotte, et par consequent cette partie de 1* intérieur ne ce refroidit que 
très lentement. La différence entre le minimum et le maximum de la tempé-
rature est de 5,5° C. En été, au contraire, c' est 1' air froid qui est immobilisé 
dans la dépression du sol, dans le secteur antérieur de la grotte, malgré la 
large ouverture de 1' entrée. 

Dans la conclusion 1* auteur constate 1' existence, dans la partie avant 
de la grotte, de stalagmites de glace qui, en général, prennent la forme de 
massue, et précise la ligne de 0° dont le tracé est bien visible, en hiver, sur 
les parois de la grotte. 


