
SREČKO BRODAR: SE O TEMPERATURAH V POTOČKI ZIJALKI NA OLŠEVI. ^45

B r o d a r  S r e č k o :

Še o temperaturah y Potočki zijalki na Olševi.
S termogrami v prilogi.

Po stalnem beleženju temperatur v paleolitski postaji Potočki 
zijalki na Olševi za časa izkopavanja v poletju 1. 1929.1 se 

temperature v naslednjih letih 19'30.—1932. niso več merile, pač 
pa je težišče izkopavanja, ki je bilo 1. 1928. in 1. 1929. v zadnjem

1 Glej Geografski Vestnik, VII. 1931. Str. 109—114.



1 4 4 SREČKO BRODAR:

jamskem odseku, prešlo na vhodni del jame, kjer je  bilo v teh 
letih po načrtu prekopanega, preiskanega in odvoženega nad 
1500 m3 materijala. Ker se je  vhod, ki je  bil že prvotno zelo 
velik, sedaj še ogromno povečal, je  nastalo vprašanje, v kaki in 
koliki meri vpliva povečana vhodna odprtina na temperature, 
ki vladajo v jami. Zlasti še zato, ker je  potek izkopavanja 
pokazal, da je  bila odprtina jame tudi takrat, ko je  prišel pa
leolitski človek prvič v jamo, prav tolikšna, ako izvzamemo 
razmeroma ozek pas na vzhodu jamskega vhoda, kjer je  teren 
ostal nedotaknjen. Zato so se za časa izkopavanja 1. 1933. in 1934., 
ko se je  z nadaljnjim sistematskim odkopom še povečala vhodna 
odprtina vsled odvoza okrog 900 m3 materijala, beležile ponovno 
temperature na istih mestih in v glavnem tudi pri istih pogojih 
kakor 1. 1929.

Temperature so se merile:
1.) precej daleč izven jame, kamor ni mogel več vplivati 

jamski zrak, v senci, 1 m od tal,
2.) ob vzhodni jamski steni, okrog 20 m od vhoda, pri tako 

zvani skalni skledi, kjer je najnižje ležeči del jame,
3.) v zadnjem najvišje ležečem odseku jame, okrog 110 m 

od vhoda.
Na vseh treh mestih je  bil čas merjenja zjutraj od 8h do 

8h30', popoldne ob 14h do 14h30' in zvečer ob 6h do 6h30'. Ves teren 
v okolici jame je bil zjutraj zaradi večjega vzhodnega skalnega 
roba še povsem v senci, pri večernem merjen ju pa je solnce že za
hajalo. L. 1933. je  beleženje temperature trajalo od 5. ju lija  do 
12. avgusta, 1. 1934. pa od 2. ju lija  do 14. avgusta. Časovno se ri 
dve dobi torej krijeta, dočim se je  merilo 1. 1929. od 15. julija 
do 23. avgusta.

Že bežen pogled na priložena termograma iz 1. 1933. in 1934. 
nam pokaže, da med njima ni posebnih razlik; ako pa ju pri
merjamo s termogramom iz 1. 1929., opazimo takoj precej znaten 
razloček. Temperature v zadnjem, vzvišenem odseku jame so 
sicer še zmerom stalno višje kot v spodnjem, blizu vhoda ležečem 
delu jame, vendar so tu kakor tudi zadaj v splošnem nekaj višje, 
kot so bile 1. 1929. Vsakemu znatnejšemu dvigu ali padcu tem
perature pred jamo sledi mnogo hitrejša reakcija po vsej jami. 
tako v najvišjem zadnjem odseku kot v najnižjem sprednjem 
delu. Še vedno je v zadnjem delu jame nakopičen radi višje lege 
toplejši zrak, v sprednjem pa mrzli zrak, toda radi povečane od
prtine pri vhodu kroži sedaj poleti zrak precej bolj naglo. Pri 
višjih temperaturah pred jamo doteka topli zrak pod stropom do 
zadnje jamske stene, mrzli zrak pa odteka pri tleh iz jame. Dim,
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ki je  nastal pri razstreljevanju skal v globoko pod sedanje po
vršje segajoči kotanji, v razdalji okrog 30 m od vhoda, je od
tekel popolnoma pri tleh v desetih minutah iz jame. Izmenjava 
je tem jačja, čim večja je  razlika v temperaturah pred jamo 
in v jami. Pri približnem izenačenju notranjih in zunanjih tem
peratur se mora pojaviti v kroženju stagnacija, med katero pri- 
talni hladnejši zrak ohlaja zelo počasi pod stropom ujeti toplejši 
zrak. Ko pa se pozimi zrak pred jamo znatno ohladi, napolni, 
razen pod stropom, kaj hitro spodnji sprednji del jame ter pro
dre nekako do sredine jame, od koder zrak v gornjem delu 
jame vedno bolj ohlaja; vendar ne toliko, da bi temperatura tam 
padla pod ničlišče. Vsekakor se zrak v zadnjem delu jame radi 
povečane vhodne odprtine sedaj pozimi precej bolj ohladi, kot 
se je  še pred izkopavanjem pri vhodu. Najnižja zabeležena 
temperatura je  bila takrat koncem zime +5,5° C, dočim bi uteg
nila biti sedaj le okrog +4° C.

Brezdvomno vpliva na izmenjavo zraka tudi menjajoča se 
zračna vlaga, vendar ta vpliv ne more biti tolik, da bi bistveno 
spremenil opisani potek prezračevanja tipično statične jame z 
dvigajočim se profilom. Nekoliko večji, vendar tudi ne znatnejši 
vpliv utegne imeti poleti hladni zrak, ki je, vsaj v prvi polovici 
jame, zajet v rahlo nagromadenem materijalu pod jamskim po
vršjem. Ogromen udor od stropa tvori v sprednjem delu Potočke 
zijalke podlago za poznejše kulturne in druge plasti, ki so po
lagoma padale s stropa in površino vsaj na zahodni strani popol
noma izenačile. Ob vzhodni steni za tako zvano skalno skledo je 
mogoče zasledovati do 8 m globoko špranjo med skalami udora 
in jamsko steno; nadaljevanje pa je zasuto z gruščem. У tej 
špranji leži v juliju  še zmerom led. Na zahodni strani pa se je  
opazilo pri kopanju v bližini vhoda, da je bila glavna kulturna 
plast, ležeča 4 do 5 m pod površjem, še koncem julija mestoma 
popolnoma zamrzla, grušč pa so sprijemali večji kosi ledu. Ob 
zahodni steni, 30 m od vhoda, smo skušali doseči dno jame in 
smo zato kopali rov v globino, še pod kulturne plasti v skalovje 
udora. Dosegli smo sicer globino 10 m pod površjem, toda dna 
ni bilo mogoče ugotoviti, ker sega najbrž še znatno globlje. Med 
ogromnimi skalami udora so večji prazni prostori, ki so na
polnjeni s hladnim zrakom. Na dnu rova je znašala temperatura 
dne 9. avgusta 1934. ob 8h zjutraj +5,2° C in ob 18h30min zvečer 
-j-7,2° С. V plasteh pod površjem jame je torej tudi poleti velika 
zaloga zajetega mrzlega zraka, ki v manjši meri poleti tudi lahko 
nekoliko vpliva na nadpovršinske temperature v jami.
10



Naslednja razpredelnica primerja povprečne temperature:
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P o v p r e č n a  t e m p e r a t u r a
T število -----------------------------------  ------------------------------ ;— ;------------
ьето • v vhodnem

mçrjenj pred jam 0  v ozadju delu j ame

15.VIL9-293.Vln. 256 15>48°C 9' 62°C 8’ 18°C

5 У Ы19312УШ  279 13, 89° C 10, 56° C 8, 95° C

„  , , „ 1 9 3 4  „ т . ,  309 13, 07°C 9, 84° C 9, 02°C2. VII. -14. Vili.

Poletji 1933. in 1954. vremensko nista bili posebno ugodni. 
Leta 1933. sicer ni bilo preveč padavin, ali prevladoval je  severo- 
zapadni veter, tako zvani mrzljak, dočim je bilo 1. 1934. več dni 
z znatnejšimi padavinami. Povprečna temperatura pred jamo je  
bila ju lija  in avgusta 1. 1933. za 1,59° C nižja kot 1. 1929., leta 1934. 
pa zopet za 0,82° nižja od 1. 1933. У primeri z 1. 1929. imamo torej 
pred jamo 1. 1934. za 2,41° C nižjo povprečno temperaturo, kar 
ni majhna razlika.

Potočka zijalka, podolžni profil.
1 mm =  1 m

1 smer kroženja zraka poleti ; 2 smer kroženja 
zraka pozimi;

A  ujeti topli zrak pozimi (nad črto —  —  — ). 
В ujeti hladni zrak poleti (deloma pod površjem).

La grotte Potočka zijalka (profil 
longitudinal).

1) La direction du courant d’air en été;
2) La direction du çourant d’air en hiver;

A . L’air chaud stagnant en hiver audessus de la
ligne —  —  — );

B. L’air froid stagnant en été  (partiellement au-
dessous de la superficie)

Povprečna temperatura v zadnjem najvišjem delu jame je 
znašala 1. 1929. za ju lij in avgust 9,62° C, a se je  kljub znižanju 
zunanje povprečne temperature vsled povečane vhodne odprtine 
zvišala 1. 1933. za 0,94° C, t. j. do vrednosti 10,56° C. Pač pa se je  
pri nadaljnjem padcu zunanje povprečne temperature 1. 1934. 
znižala enakomerno z njo za 0,72° C, t. j. do vrednosti 9,84° C, 
tako da je  povišek povprečnine 1. 1934. v primeri z 1. 1929. le 
malenkosten, namreč 0,22° C.

Pri tako zvani skalni skledi, okrog 20 m od vhoda, v na j-  
nižjem delu jame je znašala za juli j  in avgust 1. 1929. povprečna
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temperatura 8,18° C. Vsled povečanega vhoda je 1.1933. dosegla 
kljub padcu zunanje povprečne temperature vrednost 8,95° C, 
torej povišek za 0,77° C, ki se je  1. 1934. kljub nadaljnjemu padcu 
zunanje povprečne temperature zopet malenkostno zvišal, za 
0,07° C. Skupni povišek povprečnine v obeh zadnjih letih znaša 
z ozirom na 1929. leto 0,84° C.

Ako nadalje primerjamo med seboj povprečne temperature 
pred jamo, v zadnjem odseku in v vhodnem delu jame, ugoto
vimo naslednje razlike:

R a z l i k a  me d  p o v p r e č n o  t e m p e r a t u r o
Leto ----------------------------------------------------------------------- — ----------------------

(julij-avgust) zunani°  *n v zadnjem zunanjo in v vhodnem zadnjega odseka in 
odseku delu vhodnega dela

1929 5, 86° C 7, 30° C 1, 44° C

1933 3, 33° C 4, 94° C 1,61° C

1934 3, 23° C 4, 05" C 0, 82° C

Razlika med zunanjo povprečno temperaturo in povprečno 
temperaturo v zadnjem jamskem odseku ter prav tako med zu
nanjo povprečno temperaturo in povprečno temperaturo v vhod
nem delu jame se je torej od leta do leta vsled povečanega 
vhoda manjšala. Le razlika med povprečno temperaturo zad
njega najvišjega odseka in med povprečno temperaturo vhod
nega najnižjega dela jame se je 1. 1933. nekoliko povečala, a se 
je  1. 1934. toliko zmanjšala, da je  daleč pod vrednostjo iz 1.1929. 
Vzroke tega kolebanja je gotovo pripisovati različnemu sploš
nemu vremenskemu značaju obeh zadnjih let in v manjši meri 
morda tudi lokalnim vplivom v jami sami.

Kot že omenjeno, smo se z izkopavanjem v zadnjih letih 
močno približali oni površinski obliki jame, na katero je  naletel 
paleolitski človek, ko je  prvič stopil v Potočko zijalko in nato 
tudi dalj časa bival v njej. Treba bi bilo odstraniti le še zadnji 
del precej visokega, v glavnem alùvijalnega gruščnatega stožca, 
ki ob vzhodni steni še zapira prvotno precej večji vhod v jamo. 
Ves odstranjeni diluvijalni materijal, grušč ter deloma sigo in 
ilovico, razen okroglo t%,  t. j. kosti jamskega medveda ter sle
dov in preostankov po človeku, ki ne prihajajo v poštev, si 
moramo predstavljati seveda na sedanjem razmeroma visokem 
stropu, kar pa pri prostranem svodu in neenakomernem rušenju 
(vzhodni del je skoro nedotaknjen) profila jame ne more bistveno

го*



Termogrami iz Potočke zijalke (1700 m) na Olševi iz 1. 1933. in 1934.
Merjenje ob 8 h, ob 14 h in ob 19 h.

" pred jamo v senci, —---------------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.

Les thermogrammes de la Potočka zijalka (1700 m, Olševa) de 
1’annee 1933 et 1934.

(Température prise à 8 h, à 14h et à 19 h.)
—— —  devant l’entrée de la grotte, à l'ombre, — -------------dans le secteur supérieur de la
grotte (habitation paléolithique), ................ dans le secteur inférieur dé la grotte, à 20 111
de Г entrée et au fond d’une dépression du sol, profonde de 5 m. Les chiffres à gauche 

signalent la température en degrés centigrades.
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predrugačiti. Pogoji za segrevanje in kroženje zraka so bili 
potemtakem v glavnem isti, kot so danes po izvršenem odkopu. 
Tudi zunanje klimatske prilike v tej dobi niso mogle biti bist
veno drugačne, kajti v ognjiščih se je ugotovila med ogljem 
zaenkrat le smrekovina. Smreka je  tu tudi še danes vodilno 
drevo; kljub južnemu pobočju imamo nekako prav pri jami, v 
višini 1700 m, sklenjeno drevesno mejo, le do 100— 150 m višje 
naletimo Še na posamezna drevesa. Ako bi bile nekdanje kli
matske razmere znatneje slabše od današnjih, bi bila drevesna 
meja toliko pod jamo, da bi tedanji človek le težko in le z na
porno nošnjo mogel uporabljati smreko za kurjavo. У tem slu
čaju tudi ne bi mogli pričakovati številnih in obsežnih ognjišč, 
katerih je  bilo doslej odkritih v glavni kulturni plasti že šest. 
Največje je  bilo ognjišče ob zahodni steni, kjer se tik za vhodom 
uviha stena nekoliko nazaj. Imelo je  nad 20 m2 obsega in po
vprečno vsaj 10 cm debelo plast lesnega oglja, tako da je  dosegla 
množina preostalega lesnega oglja količino okrog 2 m3. Količina 
je tako ogromna, da moramo nehote misliti na vzroke in povode, 
ki so vodili do tako znatnega ostanka. Dolgotrajnost kurjenja, 
neprestano prestavljanje ognjišča in drugi momenti, o katerih 
se bo še poročalo na drugem mestu, nam povsem prepričevalno 
ne morejo objasniti obsežnosti ognjišča. Z ozirom na zgornje 
ugotovitve o nekdanjih prilično istih toplotnih razmerah v jami 
se je  med drugimi poskusi razlage pojavila tudi misel, da bi 
utegnilo omenjeno ognjišče služiti pred vsem preskrbi jame z 
zadostno toploto. Ako reagira temperatura v zadnjem odseku, 
k jer si moramo misliti vsaj nočno bivališče človeka, na dvig 
zunanje temperature, mora tudi močno in trajno kurjenje v 
sprednjem delu jame ugodno vplivati na temperaturo ozadja, ki 
ostane višja potem še v času, ko se vsled nastopajoče zime pojavi 
v kroženju zraka stagnacija. Ognjišče bi predstavljalo torej 
nekako peč za ogrevanje zadnjega dela jame. Misel sama je  
morda drzna, ali poskus, ki bi bil mogoč, bi pokazal, če je  prava.

Résumé.

Données nouvelles sur les températures dans la grotte paléolithique de Potočka
zijalka (Olševa).

Comme dans l ’année 1929 (voir Geogr. Vestnik VII. 1931.), l’auteur a 
pendant ses travaux d’excavations dans la station paléolithique de la Potočka 
zijalka (1700 m) sur la Olševa dans les Karavankes orientales, observé la 
température dans les années 1933 et 1934, sur les mêmes endroits devant l’en
trée, dans la partie orientale et qui est la plus basse de la grotte et dans le 
secteur intérieur, qui est situé le plus haut et où était le domicile de l’homme 
paléolithique. On a fait les observations à 8h du matin, à 14h et â 19*. A cause
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des excavations notables qu’on a faites dans l’entretemps à l’entrée (de 
1500—2400 m3) les thermogrammes font voir une situation un peu différente de 
celle de 1 année 1929, mais il s agit toujours d’une grotte statique typique avec 
le profil montant. Les températures moyennes pour les mois de juillet et d’août 
ont changé un peu. L’auteur constate que l’état actuel de la surface de la 
grotte (après les excavations) rendent sensiblement mieux l’état de l’époque, 
où l’homme paléolithique vivait dans la girotte. Étant donné qu’il faut croire, 
que le climat de 1 époque en question ne pouvait pas être sensiblement diffé
rente de celui d’aujourd’hui, l ’auteur fait la conclusion que les thermo
grammes de 1933. et 1934. montrent l’image assez précise de l’état thermique 
de l’époque d’alors. A la fin l’auteur exprime l’hypothèse, que le foyer 
énorme dans la partie de l’entrée de la grotte (vers l’occident), dont on a pu 
constater la superficie de 20 m3 environs et les restes contenant jusqu’à 2 m3 
de charbon de bois, a peut - être servi à l ’homme paléolithique pour chauffer 
les parties arrière de la grotte où l’homme s’installait pendant la nuit.


