S. Brodar
PRISPEVEK
K STRATIGRAFIJI KRAŠKIH JAM PIVŠKE KOTLINE,
POSEBEJ PARSKE GOLOBINE
Arheološke najdbe v Betalovem spodmolu pri Postojni
(S. B r o d a r , 1948 in 1949), paleolitski sledovi v Otoški jami
{S. B r o d a r , 1951 a) in v Postojnski jami (S. B r o d a r , 1951b)
prepričljivo dokazujejo, da j e prišel človek srednjega in mlajšega paleolitika tudi v Pivško kotlino ter si izbral tamkajšnje
podzemne jame bodisi kot zatočišče bodisi kot lovske postojanke
pri lovu na jamskega medveda. Z najdbami združena pleistocenska favna potrjuje, da se je pojavil človek v Pivški kotlini
vsaj že v riss-wiirmskem interglacialu, ako ne morda že nekaj
prej, za kar imamo arheološke napotke, ki jih bo pa treba še
utrditi z bodočim stratigrafskim raziskovanjem.
Na splošno moremo trditi, da pripadajo zgornji sedimenti
kraških jam Pivške kotline holocenu ter mlajšemu in srednjemu
pleistocenu. Globlje sedimente, ki jim še nikjer nismo bili kos
priti do kraja in so po dosedanjih ugotovitvah večinoma zelo
debeli, j e prisoditi potemtakem starejšemu pleistocenu in delno
morda celo še končnemu pliocenu. Podoba je, da so podzemni
vodni tokovi dosegli že vsaj v spodnjem pleistocenu nivoje, ki
jih imajo v glavnem še danes. Ponekod imamo celo znake, da
so današnje vodne struge v višjih legah, kot so že bile nekoč.
Tok nadzemne pliocenske Pivke od izvirov pri Zagorju in
Knežaku pa preko Postojnskih vrat, nadalje njenih pritokov,
Nanoščice in drugih, je obširno utemeljil A. M e 1 i k (1951, str. 17
do 39). Ugotovil je, da j e Pivka tekla iz Postojnske kotline v
smeri proti Planini do višine 609—617 m nad morjem še normalno
povrhnje. Vsekakor še v pliocenu pa se j e ozemlje toliko dvignilo, da je prevladal podzemni odtok. S postopnim dviganjem
so se preložile podzemne vodne poti zmerom bolj v nižja nadstropja, dokler niso dosegle že v starejšem pleistocenu najnižjih
nivojev. Izoblikovanje Pivške kotline se je torej vršilo v končnih
fazah pliocena in v glavnem dovršilo že v najstarejšem pleistocenu.
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Ob vsem obrobju Pivške kotline nam številni, v raznih višinah ležeči vhodi v nekdanje vodne jame, od katerih so danes
mnoge že neaktivne, izpričujejo nekdanji razvoj. Marsikje opozarjajo zaokroženi jamski stropi s številnimi skledičastimi in
polkroglastimi tlačnimi kotlicami na začetno fazo jamske tvorbe,
ko je voda tekla še pod pritiskom. Eforacijskemu stropnemu
profilu sledi navzdol običajni gravitacijski profil. Tako je vodni
postanek teh jam izpričan.
Ako bi hoteli točno označiti višino začetnega vodnega toka,
bi morali navesti višino stropnega dela jame, seveda s popravkom,
kolikor je bil strop kasneje mehanično erodiran. Navadno pa
navedemo zmerom višino jamskih tal, dejansko sedimenta, ki je
izpolnil jamsko evakuacijo. Tako je n. pr. vhod v Postojnsko
jamo danes po umetni odstranitvi sedimentov v višini 529,50 m,
prvotni vodni tok Pivke pa je bil brez dvoma blizu višine današnjega stropa, torej v višini okrog 538 m. Vendar se današnji vhod
ujema v glavnem z daljšo fazo mirovanja, po kateri se je začelo
zaradi dviganja ponovno zelo znatno in globoko vrezovanje, ki
je s krajšimi prekinitvami privedlo do današnje struge okrog
511 m. Nekako v isti višini 539—540 m se je nahajal prvotni požiralnik Betalovega spodmola med Vel. Otokom in Zagonom. S sedimenti je bila jama napolnjena do višine 537 m. Živega dna jame,
ki je ostalo, ko je prenehala erozija in je postal Betalov spodmol
vodno neaktiven, pri izkopavanju nismo dosegli, a vsekakor mora
biti še znatno pod višino 527 m. Vhod v Otoško jamo, ki je bil
pred odkritjem popolnoma zadelan z ilovnatimi grušči, je sedaj
v višini 531 m, vhodni rob stropa pa največ v višini 533 m, torej
okrog pet metrov niže od stropa pri vhodu v Postojnsko jamo.
Ker se zgornje nadstropje Otoške jame sicer višinsko sklada
z zgornjim nadstropjem Postojnske jame, bi tudi to kazalo, kakor
sem že domneval (S. B r o d a r , 1951, str. 206), da je bil prvotni
vhod v Otoško jamo nekje v bližini Sv. Andreja (537 m). Normalna vodna gladina je v Otoški jami danes v višini 503—-504 m
in se zniža v razmeroma kratki razdalji od Postojnske jame za
osem metrov. V neposredni bližini Postojnske jame nad delavnico
Uprave kraških jam Slovenije ležita vhoda v Hauptmanov kevder
(543 m) in v Jamo brez imena (539 m). Zlasti v prvem vidimo bivši
vodni odtok, ki mora biti nekaj starejši od začetnega odtoka v
Postojnsko jamo. V zvezi z mnogo starejšim podzemskim tokom
Pivke je gotovo jama Mačkovec nad Vel. Otokom v višini okrog
560 m. Toda tudi v nižjih legah tega okoliša je več požiralnikov,
44

Prispevek

k stratigrafiji kraških jam, Pivške kotline, posebej

Parske

golobine

n. pr. za prvo hišo onkraj mostu čez Pivko v smeri proti Vel.
Otoku in v bližini vojašnice, ki ju pa današnja voda tudi pri
največjih poplavah ne doseže več. Posamezni ob znatnejših nalivih še danes aktivni požiralniki so znani prav iz dolinskega dna,
tako n. pr. dva požiralnika pod Betalovim spodmolom, v višini
okrog 525 m. Omenil bi še požiralnike v strugi Pivke, ki požro
mnogo vode, še preden vstopi Pivka v Postojnsko jamo.
Omenili smo nekaj vodnih jam v raznih višinah SZ obrobja
Pivške kotline, omembe vreden pa je tudi jamski sistem ob S robu
pri Predjami. Ne da bi jemali vpoštev smer, kam je tukaj odtekala voda, ali proti Vipavi ali proti Planinskemu polju, moremo
ugotoviti več nadstropij, po katerih se je postopoma zniževal
odtok. Nadstropje jame Fižence (539 m) leži v isti višini kot vodni
odtok Postojnske jame v začetni fazi. Nižje nadstropje jame s
prazgodovinskimi ostanki pa že preseneča zaradi globine 490 m,
to je okrog 20 m niže od struge Pivke pri vstopu v Postojnsko
jamo. Ponor današnje Lokve pod Predjamskim gradom pa je
celo v višini okrog 462 m in njeni najgloblji požiralniki v notranjosti jame v višini okrog 449 m, kar se že zelo približuje
ravnini Planinskega polja (A. M e l i k , 1951, str. 33).
Ostanke vodnih jam imamo tudi na Z robu Pivške kotline.
Poleg drugih je n. pr. pri Orehku več jam. Vhod v Brlovko ali
Brlovo jamo je v višini 594 m. Jama se je odprla zaradi stropnega
podora in je voda tekla prvotno v višini okrog 580 m. V bližini
j e zelo obsežna in razčlenjena Žegnana jama z vhodom v višini
600 m. Skoro' pol kilometra rovov se razprostira v glavnem v dveh
nadstropjih. Najnižje dostopni rovi leže v višini 562 m. Enako je
znanih nekaj jam na J robu, n. pr. Parska golobina (556 m) in
Drskovška golobina (okrog 556 m), o katerih hočemo razpravljati
podrobneje v naslednjem.
Profili nekaterih jam zelo nazorno predstavljajo vso speleogenezo, ki je pri manjših jamah dostikrat mnogo bolj pregledna,
kot pri večjih jamskih sistemih. Zlasti jame, ki so jih kasneje
napolnili razni sedimenti na debelo, so ohranile v znatni meri
svoje prvotne značilnosti in oblike. V tem pogledu navedemo
lahko Betalov spodmol pri Postojni naravnost kot šolski primer
(S. B r o d a r , 1948 in 1949). Še danes je dobro vidna v smeri
nagnjenosti krednih skladov potekajoča tektonska prepoka, ki
j o je voda izkoristila za oblikovanje jame. Oblika SV jamske
stene izpričuje, kako se je po začetni fazi tlačne erozije v višini
539—540 m uveljavila gravitacijska erozija, ki je, izrabljajoč tek45
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tonske predpogoje, globila strugo strmo navzdol, še bolj pa, kako
je v dobah mirovanja delovala bočna erozija, ki je izoblikovala
na jamski steni skalne terase in tako širila jamo. Komaj zaznavni
so ostanki skalne stenske terase v višini nekaj nad 538 m, prece j
dobro pa sta ohranjeni terasi v višinah okrog 537 m in 535 m.
Daljša doba mirovanja je nastopila, ko je tekla voda v višini
malo pod 533 m. Izoblikovala se je široka skalna polica, ki je
bila mnogo kasneje v srednjem pleistocene. podlaga za bivanje
paleolitskega človeka. Sledilo je strmo vrezovanje, ki je pa bilo
prekinjeno za dalj časa zopet v višini 531—530 m. Od vode gladko
izlizana skalna polica predstavlja v tej fazi doseženo* dno struge.
Mestoma si je voda tedaj poiskala nove poti pod skalno teraso
533 m, tvorec tako globlje jamsko nadstropje. Posledica ponovnega močnega dviganja je bilo nato strmo vrezovanje. ki smo mu
mogli slediti le do višine 527 m. Vendar je na do 50° nagnjeni,
od vode popolnoma oglajeni steni mogoče opaziti nekaj krajših
zastojev v vrezovanju. Ker se jama pri dnu, ki smo ga dosegli
z izkopavanjem, zopet znatno razširi in se nasprotna JZ jamska
stena krepko uviha, bi bilo pričakovati, da bi nadaljnje izkopavanje v globino kaj kmalu zadelo na novo mlajšo polico SV
jamske stene. V celoti moremo reči, da je voda globila in s tem
povećavala evakuacijski prostor z daljšimi in krajšimi presledki,
zvezanimi z večjimi in manjšimi zastoji v epirogenetskem dviganju.
Ozrimo pa se tudi po sledovih tekoče vode na JZ jamski
steni. Po vsej steni si slede kotliće ena pod drugo. Nepreglednost
j e tolikšna, da je nemogoče točno določiti, katere pripadajo neki
določeni vodni višini. Pač pa to trdimo lahko glede horizontalnih
gladkih vodnih žlebov, ki jih, vdolbene v JZ jamsko steno, opazimo na več mestih. Tudi do 40 cm sežejo bočno' v steno, s premerom od 25 do 50 cm. Nobenega dvoma ni, da pomenijo dalj
časa v skoro isti višini se nahajajočo vodno gladino. Podoba je,
da v tem primeru ne gre toliko za posledice bočne erozije, temveč
v glavnem bolj za učinke bočne korozije. V Betalovem spodmolu
moremo že pri vhodu zasledovati dva taka horizontalna žlebova,
enega nad drugim, nad 10 m daleč (dalj se doslej v tej globini še ni
kopalo), v višini okrog 533 m. Spodnji od njiju je posebno močno
razvit in tako rekoč neprekinjen ter se ujema višinsko z najizrazitejšo skalno polico SV jamske stene. Za prvim ovinkom v
jami, kakih 20 metrov od vhoda, pa smo zasledili prav tako ob
levi, tukaj S jamski steni tri dobro izdelane horizontalne koro46
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zijske žlebove v Tišinah 556,80—536,28 m, 555—534,50 m, 534,50
do 534 m. ter od vode izglajeno jamsko strago v višini 533,71 m.
Očividno si je voda v naslednji erozijski fazi izbrala pot v globljem nadstropju.
Podobne horizontalne korozijske žlebove moremo brez težave
opaziti pri glavnem vhodu v Postojnsko jamo, in sicer na levi
steni v višinah 531—533 m. Prav tako> na levi jamski steni je zaznaven izrazit tak žleb v Jami brez imena poleg Postojnske jame,
poldrag meter nad jamskim tlom v višini 540,50 m.
Ugotovitev višine skalnih stenskih polic in horizontalnih žlebov sama po sebi v isti jami še ne pomeni mnogo. Pač pa bi
njihova točna ugotovitev v vec jamah nekega večjega ozemlja,
v našem primeru ob vsem robu Pivške kotline, mogla dati zelo
poučno in natančno sliko površinskega razvoja dotičnega ozemlja.
Zlasti še tedaj, če bi upoštevali posebno izrazite in značilne, kar
bi bilo posebno glede žlebov prav lahko mogoče. Pogoj za uspešnost določevanja bi seveda bil, da bi bile vse višine posebej in
točno izmerjene z instrumenti. Podatki, ki jih imamo v kartah, so
žal nezanesljivi in zelo približni. Omejiti se ne bi smeli tudi samo
na tiste pojave, ki jih pri vstopu v jamo v konvakuacijskem prostoru lahko vidimo. У vsaki jami bi bilo treba z izkopavanjem
doseči vsaj en celotni profil jame do njenega živega jamskega
dna. Izkušnja je pokazala, kot že rečeno, da so omenjeni pojavi
najboljše ohranjeni v onih delih jame, ki so jih zapolnili jamski
sedimenti. Tako bi geomorfološka raziskovanja na izven jamskem
površinskem ozemlju dobila svoja podkrepila in v marsikakem
primeru tudi izpopolnitve.
Prav v postojnskem delu Pivške kotline, predvsem na eocenskem in kvartarnem ozemlju, bi mogel nuditi podroben študij
ohranjenih teras v primerjavi z jamskimi stenskimi policami in
horizontalnimi stenskimi žlebovi dobro sliko z erozijo povzročenih površinskih sprememb. Že ako se omejimo samo na kot
med Postojno, Vel. in Mal. Otokom ter Zagonom, moremo ugotoviti na prvi pogled terasasto razčlenjenost. Na primarnem flišu
v višini 551—554 m leže Postojna, Vel. Otok in del Zagona. Precej
na široko so primarne plasti eocenskega fliša pokrite s sekundarno odloženimi ilovicami, ki vsebujejo znatne količine najfinejšega, iz fliša izvira jočega materiala. Le posamezni primarni
flišni hrbti štrle iz njih. Saj moremo o flišnih naplavinah govoriti
celo na mnogo višjem, že krednoapneniškem robu. Ilovice, ki
vsebujejo zelo mnogo sljude in kremenastih zrn, leže v žepih
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planote nad vojašnico pri Vel. Otoku, v višini okrog 560—570 m.
Niže proti Pivki pa se zelo izrazito pokažejo ravnice v višini
okrog 530 m, ki jim sledi ravnica v višini okrog 520 m. V njo sta
zarezana Pivka in Črni potok. Razen omenjenih pa imamo od
530 m navzdol do današnje struge še več manjših vmesnih stopenj.
Povrhnje so tudi terase od 530 m navzdol pokrite z rdečimi, flišne
sestavine vsebujočimi ilovicami, ki so zlasti na terasi 520 m precej
znatne in za trdno že iz mlajše wiirmske ali celo postglacialne
dobe. Še v nižjih legah pa je pokrov že holocenski.
Naše zanimanje osredotočimo predvsem na teraso 530 m, ki
se višinsko približuje staremu nivoju Postojnske jame, Otoške
jame ter skalnim stenskim policam in vhodnim horizontalnim
žlebovom Betalovega spodmola. Žal je ozemlje povsod zaraslo
s travo in nima nobenih golic, ki bi nam mogle povedati, ali ima
terasa primarno flišno podlago in če ne gre morda le za sekundarno flišno naplavino, ki je bila kasneje erodirana. Na to bi
kazale ugotovitve v Betalovem spodmolu. Pod zanesljivo pleistocenskimi kulturnimi plastmi smo zadeli tam na znatne plasti iz
flišnega predjamskega ozemlja naplavljene rumenkastozelenkaste ilovice, ki so segale prvotno, sodeč po ostankih na skalnih
stenskih policah, najmanj do višine nekaj čez 533 m, a so bile
kasneje erodirane do višine 528 m. Erozijo naplavljenega sekundarnega fliša vidimo tudi v 50—60 m dolgem, do 4 m globoko v
teraso zarezanem jarku, po katerem ob nalivih odteka voda v
dva, že zgoraj omenjena požiralnika pod Betalovim spodmolom.
Potemtakem bi terase od 530 m navzdol ne imele nič skupnega
z obravnavanimi speleogenetskimi pojavi. Kazalo bi, da je bilo
dolinsko dno izoblikovano do današnjih globin vsaj že v starem
pleistocenu. Ni izključeno, da so tedanje struge ponekod celo
globlje od današnjih. Naša stratigrafska opazovanja v Otoški
jami (S. B r o d a r , 1951a) in tudi drugod odločno nakazujejo
to možnost. Dolina in z njo tudi jame pa so> bile nato zasute
s sekundarnimi flišnimi naplavinami, ki so bile kasneje erodirane, tvorec terase.
Y evolucijskem ciklu kraških jam razlikuje R. B a t t a g l i a
(1933, str. 205 in si.) dve glavni fazi. Prva je prevladujoče erozijska zaradi mehaničnega učinkovanja podzemnih voda ter
postopnega zniževanja nivoja baze in traja od pričetka do dovršene jamske evakuacije. Y tej fazi naj bi voda zapustila v
svoji podzemni strugi primarne, najstarejše sedimente, in sicer
pogosto zelo mogočne plasti peska, prodov in ilovice, ki jim je
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zelo težko določiti starost, ker nimajo fosilnih ostankov ali pa
so le zelo redki. Druga faza sekundarne sedimentacije pa naj bi
se pričela, ko je postala jama vodno neaktivna. Tedaj so se začeli
kopičiti sekundarni sedimenti vodnega, eolskega in organskega
izvora, vmes pa stalagmitske skorje in produkti razpadanja jamskega stropa. Glede hidrografskega sistema Pivke posebej je

Pod. i. Pogled iz Parske golobine na Par je in proti Pivki (Šempetru).

R. B a t t a g l i a (1933, str. 210) mnenja, da se je pričel najmanj
v pliocenu. Razni nivoji, v katerih se odpirajo jame, označujejo
glavne faze erozijske intenzitete vodnih tokov.
Po navedeni razdelitvi bi morali pripadati temeljni sedimenti
Betalovega spodmola, namreč več metrov' debele rumenkastozelenkaste flišne ilovice, nadalje nad 20 metrov debele flišne ilovice v Otoški jami, mogočne flišne ilovice in peski v Postojnski
jami in posebej še s flišnim peskom zadelane jame v umetnem
rovu k Črni jami, nadalje skoro do stropa s flišno naplavino
zaphana Jama brez imena, še prvi razvojni fazi, to je erozijski
fazi. Drugi fazi, t. j. sekundami sedimentaciji pa bi pripadale
razmeroma šibke plasti stalagmitskih skorij in rdečih ilovic, po4
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nekod pomešanih z apnenčevim gruščem, vsebujoč ili srednje in
mlajšepleistocensko favno ter kulturno ostalino paleolitskega
človeka.
I • i4
, 11 !•' ]
Prisoditi še glavni erozijski fazi sila debele in razprostranjene jamske sedimente, se nam upira, ker si j e težko predstavljati tako mogočno akumulacijo istočasno1 z erozijo. Kar se
kraških jam Pivške kotline tiče, se zdi potrebno, razčleniti prvo
fazo in razlikovati skupno Štiri faze. Od teh bi bila prva resnično
samo erozijska in bi se manifestirala v do kraja izvedeni jamski
evakuaciji. Y kolikor se je v tej fazi ferozija prekinila in je prišlo
morda celo večkrat do sedimentaci je in akumulacije materiala,
bi bilo možno, da bi se v višjih jamskih nadstropjih ohranili
ostanki takih sedimentov. Toda ti sedimenti bi imeli nekaj svojega in bi se ne le samo izjemno ohranili, temveč bi bili tudi
razmeroma šibki po svojem obsegu. Vsako nadaljevanje erozijskega delovanja je brez dvoma temeljito počistilo jamske prostore. Druga bi bila faza akumulacije, ki bi jo moglo povzročiti
epirogenetsko grezanje, morda veliki podori v jamskem sistemu,
ki so zaprli odtok vode iz Pivške kotline v smeri proti Planini,
ali verjetno spremembe klimatskih pogojev. Nato bi sledila zaradi zopetne spremembe klime, ali ker so bile odstranjene ovire
v jamskem sistemu (morda so s tem v zvezi mogočni, visoko nad
dno današnje Pivke segajoči sedimenti apnenčevih gruščev in
ilovic v Malograjski jami pri Planini), ponovna erozijska faza,
v kateri je imela voda lahko' delo, ker je odplavljala le v fazi
akumulacije nakopičene sedimente. V naslednji četrti fazi, ki bi
jo prisodili zaenkrat v glavnem wiirmski poledenitvi v širokem
smislu in poistglacialu, so se sedimentirali avtohtoni sedimenti,
sige in grušči. Vmesne rdeče ilovice ni več naplavljala v teh
nivojih tekoča voda, temveč jih je odlagala pri upadanju blatna
voda, ki je v nekih razdobjih tako visoko narasla, da je zalila
tudi visoko ležeče jamske odprtine. Od začetka te faze do' holocena je prebivala v jamah pleistocenska favna, kot n. pr. jamski
medved, jamska hijena, jamski lev, alpski svizec itd. Od časa do
časa, seveda v suhih presledkih, se je v njih zadrževal tudi
ledenodobni človek. Visoko ležeče, suhe jamske vhode je poiskal
končno v holocenu tudi človek eneolitske dobe in kovinskih prazgodovinskih period.
Ker je bilo pričakovati po doseženih rezultatih še nova odkritja paleolitskih postaj v jamah Pivške kotline in da bi bilo
omogočeno čim točnejše datiranje kulturnih plasti Betalovega
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spodmola v kronološkem pogledu, je bilo potrebno in bo še treba
izvršiti sondiranja v več jamah, ki leže v različnih višinah na
obrobju razprostrte kotline. Sondiranje v Otoški jami ni izkazalo samo nove paleolitske postaje, temveč je. v znatni meri
potrdilo stratigrafski razvoj v zgoraj obravnavanem smislu. To
so potrdile tudi sonde v Hauptmanovem kevdru in v Jami brez
imena poleg Postojnske jame. Prav tako so sonde v Postojnski
jami odkrile sledove bivanja paleolitskega človeka in pod rdečimi ilovicami in sigami mogočne flišne naplavine. Ta sondiranja
bomo še posebej podrobneje obravnavali. V naslednjem se hočemo omejiti na rezultate, ki jih je dalo sondiranje v Parski
golobini pod Pivko (Šempetrom), in jih primerjati z dosedanjimi
izsledki v posto jnskem kotu. Prav namenoma smo si izbrali jamo,
ki leži na J robu Pivške kotline, tako rekoč blizu izvirov Pivke
in v precej znatni višini, kjer ni bilo pričakovati, da bi narasle
pleistoceneke vode zalivale jamo in jo v takih razdobjih za
bivanje onemogočile.
Parska golobina
Iz Pivke (Šempetra) na Krasu nas privede cesta preko Radohove vasi v smeri proti Knežaku in Ilirski Bistrici prej kot v eni
uri do majhne kraške vasice Parje (544 m). Že od daleč vidimo
JV tik nad Parjem golo, le s travo poraslo kraško vzpetino, ki se
dviga do višine 569 m. Bliže Parju pa ugledamo na SZ robu te
vzpetine vhod v jamo, ki jo ljudstvo imenuje Parska golobina.
V tem okolišu poznajo samo- golobine, to je jamske skalnate
odprtine, v katere se zatekajo divji golobi.
Parska golobina (pod. 2 in 3) je oddaljena od vasi le nekaj
nad 300 metrov in leži po naših merjenjih s preprostimi sredstvi
in po podatkih v specialki v višini najmanj 556 m, utegne pa biti
tudi bliže višini 560 m. B. B o e g a n (L. "V. B e r t a r e l l i — E.
B o e g a n , 1926, str. 217) ji pripisuje višino 554 m, kar se nam
zdi nekoliko prenizko.
Pri cerkvi sestopimo s ceste par metrov navzdol preko prav
tu izredno ozke doline že regulirane Pivke, ki priteče od Zagorja.
Poleti je njena struga suha in s travo zarasla, v spomladanski
in jesenski deževni dobi ter ob nalivih pa preplavlja ozko dolino.
Na nasprotnem bregu se je treba precej strmo povzpeti, da dosežemo blizu vrha prvega slemena široko, skalno obokano golo4*
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bino, nad katero so vsaj pri vhodu še do 2 metra debeli skladi
krednega apnenca.
Jamska odprtina gleda proti Z, z neznatnim odklonom proti
S. Zavarovana je pred vzhodnimi vetrovi, popoldansko sonce
pa prodre s svojimi žarki globoko v jamo. Pogled izpred jame
j e poučen in tudi mikaven (pod. 1). Oko ne more zgrešiti nikogar,

Pod. 2. Parska golobina z najbližjo' okolico.

ki bi hotel izrabiti ozki dolinski prehod ob Pivki iz južnega v
severni širši del doline in obratno. Pregled nad kretanjem divjačine je mogel biti popolen in ker smemo predpostaviti, da je
bila v dolini tudi voda, bi bili izpolnjeni vsi predpogoji za nekdanjo lovsko postojanko. Onstran se nad dolino vzpenjajo gola
pobočja Tabora (721 m), Primoža (718 m) tja do Pivke (Šempetra,
576 m) in Osojnice (820 m).
Parska golobina je do 16 m dolga (pril. I). Pri vhodu je nad
9 m široka, pri 4. metru od vhoda se zoži do 8 m, pri 10. metru pa
ima le še širino 6 m. Tu se razcepi v dva rova. Desni ni dostopen,
ker je skoro popolnoma zadelan s sedimenti. Levi rov pa preide
od začetne širine 2,70 m polagoma do širine 2,20 m in se nato
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hitro zoži v ozko špranjo. Na prvi pogled so tla jame precej
vodoravna, dejansko pa se od vhoda do razcepa rovov počasi
zvišajo za 1 m in nato za malenkost še nadalje v levem rovu. Ni
izključeno, da so bila tla pri vhodu umetno nekoliko izravnana.
Kajti po ljudskem izročilu si je pred mnogimi leti izbral jamo
kot poletno bivališče neki kovač, ki je imel tu tudi svojo

Pod!. 3. Vhod v Parsko golobino.

delavnico. Strop, ki ni zasigan, poteka v glavnem vzporedno z
jamskim tlom. Y sprednjem delu do 3. metra more manjši človek
hoditi pokončno, v nadaljnjem pa je razdalja med tlom in
stropom le okrog 1 m. Šele v levem stranskem rovu, kamor se
prileze po trebuhu, se strop zopet dvigne špranjasto do višine
okrog 4 metrov.
Razcep v dva rova je pravzaprav navidezen in so ga povzročili le nakopičeni sedimenti, ki so dosegli mogočno stropno
grbino. Tla jame se sten na več mestih ne dotikajo, temveč se
vzporedno s steno spuščajo v širino in globino. Podoba je, da je
53
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jama dejansko širša. Današnja odprtina je le ostanek sicer s
sedimenti skoro popolnoma zadelanega velikega evakuacijskega
prostora.
Sondiranje se je vršilo s sredstvi Arheološke sekcije Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani od 24. do
29. julija 1950. leta. Sodelovali so študenti arheologi in geologi
ljubljanske univerze. Začetno točko izkopavanja P0 smo izbrali
približno v sredini jamskega vhoda, 1,66 m pod skrajnim robom,
ter določili os izkopavanja, ki je odmaknjena za 13° od Z proti S.
Glavno sondo a (pril. I, A) smo izkopali levo od osi od 3. do
6. metra v širini 2 m, torej le v obsežnosti 6 m2, manjšo sondo b
pa v zadnji polovici levega rova tik ob levi jamski steni le v
obsegu 0,90. 0,70m (pril. I, A in D).
Y vhodni sondi a so se pokazale od zgoraj navzdol naslednje
plasti, merjene v prečnem prerezu 5.metra od vboda (pod. 4)
(1) Na površini so ležali posamezni večji in manjši kosi apnenca
in med njimi najrazličnejše dračje in smeti. Kamenje izvira
verjetno od manjših, plitvih, največ nekaj desetletij starih
izkopov, ki jih je mogoče opaziti ponekod v oglih ob jamskih stenah.
(2) Pod njim se razprostira sklenjena, močno s humusom pomešana, temnejša proga nekoliko kamnite rdečkaste ilovice,
debela 0,05—0,11 m. Na meji k sledeči plasti, v globini 8 do
15 cm, so številni ostanki lesnega oglja, ki se mestoma tako
zgoste, da dobe značaj ostanka nekdanjega steptanega ognjišča. Med ogljem je ostalo tudi par drobnih koščkov silikatne
žlindre. Pojavili so se že prvi manjši kostni odlomki in
Pod. 4. Pa r s k a g o l o b i n a . Prečni prerez sonde a
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

rdečeilovnat vložek.
kristalasta siga.
rdečeilovnat vložek.
trda, grudasta siga.
bela, preperela siga.
rdeča ilovica s flišno primesjo.
gruščnata rdeča ilovica z obilno
flišno primesjo.
17. temnordeča ilovica s še obilnejšo
primesjo fliša.
17 a. kot 17, le spri jeta v večje
grude.
18. gruščnata rdečkasta ilovica s
flišno primesjo.
19. mastna rdeča ilovica z obilno
flišno primesjo.

1. grušč in dračje na površju.
2. humozna proga z ogljem in
kostmi.
3. svetlordeča gruščnata ilovica s
pleistocensko favno.
4. zamolklordeča gruščnata ilovica.
5. rdečkasta gruščnata ilovica s pleistocensko favno.
6. grušč, pomešan z rumenkastosivkasto ilovico in s pleistocensko
favno.
7. debel grušč z rdečkastosivkasto
ilovico.
8. močno prepcrel grušč.
9. trda, grudasta siga.
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posamezni živalski zobje, tako n. pr. kočnjak iz spodnje
čeljusti velikega prežvekovalca (pragoveda ali bizona). \
globini 10 cm je ležal glodač alpskega svizca (Arctomys marmotta L), takoj poleg njega pa prstni Členek jamskega
medveda (Ursus spelaeus Rosenm).
(3) Sledi svetlordeča ilovica, precej pomešana s srednje debelim
gruščem, ki postane pri dnu nekoliko debelejši, debeline
0,45—0,72 m. Ogli in robovi grušča so zaradi preperevanja
že zaobljeni. Y ilovici je precej najfinejših drobcev apnenca;
polita s HCl močno šumi in se peni. Drobni kostni fragmenti
so do globine 30 cm od površja zelo številni. Razen posameznih zob, prstnih členkov, karpalnih in tarzalnih kosti so
vse druge kosti drobno razbite. Prevladujejo odbitki cevastih kosti, ki so niže v plasti sicer redkejši, a zato večji.
Poleg odraslih poedincev so tudi mladiči. Favna je zelò
mnogovrstna. Razen ostankov jamskega medveda (Ursus spelaeus Rosenm.) in verjetno manjše zvrsti jamskega medveda
(Ursus spelaeus minor Strob.) se je ohranil I3 rjavega medveda (Ursus arctos L.). Spodnja čeljustnica z zobmi izredno
velikih dimenzij pripada jazbecu (Meies meles L.). Od
manjših zveri se je ohranila spodnja čeljustnica podlasice
(Mustela nivalisL.). Po kočn jakih, pa tudi po kostnih odlomih
moremo sklepati na dve vrsti jelenov. Poleg losa (Alces alces
L.) je še druga, doslej še nedoločena vrsta cervidov. Od glodalcev iz skupine voluharjev (Arvicola terrestri« italicus
Savi?) se je ohranila zgornja čeljustnica z zobmi. Nedoločeni
so še veliko vratno vretence bovida ali cervida, dve podlahtnici, ena kolčnica srednje velikih sesalcev, več cevastih
koščic manjših sesalcev in ptičev.1
Med kostnimi fragmenti so nekateri ostrorobi, na drugih
je opaziti delno oglajenost. Ohranil se je tudi primerek
vsestransko oglajenega ploščnatega kostnega odbitka. Zanimiv je odbitek kompakte, ki je le na konici nekoliko
zaobljen. Vsi ti primeri pa niso toliko prepričljivi, da bi
mogli izreči sodbo, da so bili oglajeni s sodelovanjem čloY tej plasti in v naslednjih smo skupno ugotovili 498 kostnih fragmentov, od teh 113 takih, ki bi jih bilo mogoče določiti, ako bi bil na razpolago
radosten komparativni material. Izročil sem jih Geološko-paleontološkemu institutu univerze v Ljubljani v določitev. Prof. dr. I. Rakovcu se za podatke
po prvem pregledu iskreno zahvaljujem.
1
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reka. Zelo sumljiv je 4,8 cm dolg, 1,1 cm širok koničast odbitek od debele kompakte, trikotnega prereza, ki mu je
bazalni del prirejen za nasaditev. Precej zanesljiv izdelek
človeške roke pa bi utegnilo biti nekoliko ukrivljeno, 4,5 cm
dolgo, 1 cm široko, umetno izglajeno koščeno šilce okroglega
prereza.
(4) . Sledeča 0,01—0,16 m debela proga zamolklordeče ilovice, pomešane s kosi preperinsko zaobljenega grušča, ima neenakomerno debelino in neenakomeren potek. Mestoma je bila
odložena v jamasto površino naslednje plasti. Na solno kislino reagira burno. Po izpiranju ilovice in raztopitvi kalcijevega karbonata ostane 2,86 °/o neraztopnega drobirja, in
sicer predvsem kremenčev. Zrna so v večini velikosti 0,4 do
0,05 mm, le neznaten del doseže velikost do 3 mm.
Razbiti kostni ostanki se zopet pojavijo v večjem številu, vendar je podoba, da izvirajo pravzaprav že iz naslednje plasti, ki je bila kasne je jamasto vdolbena in so se
kosti le pomešale z zamolklordečo ilovico. Mestoma leži
proga na sprimku, ki tvori ponekod krov naslednje plasti.
Sprimek sestoji iz kosov apnenčevega grušča in kostnih
odbitkov, ki jih je zlepila bela siga.
(5) Od 0,00—0,24 m debelo plast tvori nekoliko rdečkasta ilovica
z močno korodiranim, srednjedebelim apnenčevim gruščem.
Kostni ostanki so v tolikšni meri razbiti, da je ostalo le malo
fragmentov, ki so določljivi. Prevladujejo kosti in zobje
jamskega medveda (Ursus spelaeus Rosenm.), in sicer odraslih živali kakor tudi mladičev. Ohranil se je kočnjak
velikega bovida. Posamezne še nedoločene kosti pripadajo
manjšemu sesalcu in odraslemu ter mlademu cervidu (?).
Fragment spodnje čeljustnice brez zob bi utegnil pripadati
odrasli srednjeveliki vrsti iz rodu mačk. Prelomi so deloma
ostrorobi deloma le malo oguljeni, toda vmes j e podolžen
prellom cevaste kosti z zaobljenimi robovi.
(6) Grušč, debeline 0,75—0,95 m, pomešan nekoliko z rumenkasto-sivkasto ilovico, tvori sledečo plast, ki je napram zgornjim plastem po podobi in sestavu bistveno drugačna. Dejansko gre le za pretežno gruščnato plast, ki ji je primešana
razmeroma pičla količina ilovice. Grušč je srednjedebel in
postaja proti dnu plasti zmerom debelejši. Vmes so tudi
manjše skale. V zgornjem delu, kjer je malo več ilovice, je
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grušč korodiran, v spodnjem delu pa pride ostrorobatost
zmerom bolj do izraza. Ilovice v vmesnih prostorih je proti
dnu plasti vedno manj. Značilna je njena rumenkasta barva
s sivim odtenkom. Nemastna je in burno reagira na HCl.
Vsekakor ji je primešane precej apnenčeve preperinske
moke. Po odstranitvi ilovice z izpiranjem in vseh raztopnih
primesi ostane 2,66 °/o neraztopnih, v glavnem kremen jak ovih
delcev. Večjih zrn od 0,8 mm ni, pretežno množino pa sestavljajo zrna velikosti 0,4—0,05 mm.
Zopet so razbiti kostni ostanki raztreseni v precejšnji
množini po vsej plasti do globine 1,35 m od površja jamskih
tal. Nato jih je zmerom manj in v globini 1,50 m popolnoma
prenehajo. Več kot 90 °/o vseh kosti in zob pripada jamskemu
medvedu (Ursus spelaeus Rosenm.), in sicer nekaj že odraslim
starim poedincem, zelo mnogo pa mladičem v starosti nekaj
tednov do enega leta. Ohranilo se je celo nekaj cevastih
koščic neonatov. Od drugih živalskih vrst utegne nekaj odlomkov pripadati neki vrsti cervidov.
Razen manjših kostnih fragmentov raznih okostnih delov
nastopajo cevaste kosti, ki so jim bile epifize nasilno odstranjene, nadalje prečni in podolžni njihovi prelomi. Opazovanje prelomnih ploskev pokaže, da so le redki kostni
odlomki ostali ostrorobi. Zelo mnogo je le malo oglajenih,
posamezni pa imajo vsestransko močno oglajene robove. V
posameznih primerih so prelomne ploskve že obdane s tanko
skorjo sige. Zanimiv je prečno, 1 cm pod skleninskim robom
prelomljeni kanin, v katerega živčnem kanalu se je izločila
kopuča kalcitnih kristalčkov. Značilen je podolžen prelom
cevaste kosti, ki ima en podolžni rob ostrorob, a drugega,
vzporedno s prejšnjim, oglajenega, čeprav gre tudi pri ostrorobem že za star prelom. Možno bi bilo, da je bil prelom
prvotno vsestransko oglajen, nato pa se je fragment ponovno
podolžno preklal in se je ohranil samo en del. V dveh primerih smo mogli ugotoviti zverske vgrize v kost. Na piščali
jamskega medveda so blizu epifize razločni sledovi učinkovanja kanina. Prav tako je utrta s kaninom cevasta kosčica,
ki se ji na nasprotni strani poznajo sledovi delovanja antagonistov. Zanesljivih znakov človekovega udejstvovanja ni.
Sumljivi so le 3 koničasti odlomi cevastih kosti, od katerih
ima eden zaobljeno bazo in en rob, drugi ima zaobljeno samo
konico, a tretji je vsestransko ostrorob.
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(7) Y naslednji 0,15—0,26 m debeli plasti prevladuje debel grušč
in se plast razlikuje od prejšnje samo po tem, da je ilovnata
primes rdečesivkaste barve. Ostrota gruščevih kosov je vsled
preperevanja omiljena. Ilovice je med gruščem le malo.
Po izpiranju in raztopitvi kalcijevega karbonata ostane v
njej 1,43 °/o večinoma kremenastih zrnc, od katerih ima pretežna večina velikost 0,4—0,05 mm. Kostnih ostankov v tej
plasti, kakor tudi v naslednjih, ni bilo več.
(8) Sledi plast prvotno zelo ostrorobega, toda močno preperelega
apnenčevega grušča, debeline 0,30—0,50 m. V jedru temni
kosi krednega apnenca imajo do 3 mm debelo preperinsko
skorjo. Njihova velikost se suče v mejah orehove velikosti
do nekaj kilogramov težkih kosov. Že takoj ob pričetku
sedimentacije te plasti je padla od stropa velika, do 50 cm
visoka in nad 70 cm široka skala. Obenem z njo se je odtrgal
od stropa sicer nekoliko manjši, toda še vedno mogočen
blok kristalaste sigaste skorje. Izključiti pa tudi ni mogoče,
da je velika skala pri padcu izrinila znaten del sigaste podlage, na katero je padla.
(9) Začetek sig tvori plast trde sige, debele 0,09—0,10 m, ki jo
sestavljajo večje in manjše grude ter zato pri izkopavanju
ne nudi večjega odpora.
(10) Pod njo je le 0,12 m debel vložek čiste rdeče ilovice, ležeč
zopet na sledeči sigi.
(11) Ta siga je sicer zelo tenka, debela le 0,03 m, in tudi ni sklenjena, temveč grudasta. Značilno pa je zanjo, da gre za
kristalasto sigasto tvorbo.
(12) Sledi ji ponovno vložek čiste rdeče ilovice, debeline 0,07 m.
(13) Naslednja plast sige, 0,13—0,14 m debela, je trdna in kompaktna, vendar tvori grude, ki niso sklenjene.
(14) Brez presledka preide v plast bele, močno preperele, plastovite in drobijive sige, debele 0,13 m, ki jo je mogoče z lahkoto prebiti. Kompleks sig se s to sigo konča.
(15) Pod sigami se zopet pojavijo ilovnate plasti in kot prva
plast rdeče ilovice brez grušča, debeline 0,20 m. Polita s
solno kislino močno šumi in se peni. Značilen je zanjo velik
odstotek, namreč 6,23 °/o, neraztopnih kremenjakovih in
drugih delcev, ki ostane po topitvi v solni kislini in po izpiranju. Pretežna večina teh zrn ima zopet velikost 0,4 do
0,05 mm. Zrn velikosti 1 mm in več sploh ni.
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(16) Prehod k naslednji ilovnati plasti, debeli 0,11 m, tvori ena
sama tenka lega ostrorobih apnencev. Le posamič leže večji
in manjši kosi apnenčevega grušča tudi v rdeči ilovici, ki
ima že na pogled videz obilne flišne primesi. Reakcija na
solno kislino je zelo burna. Ako ilovico izperemo in raztopimo delce kalcijevega karbonata, ostane zelo visok odstotek, namreč 21,50%, neraztopnega materiala, predvsem
kremenčevih zrn, nato pa krogličastih rjavočrnih manganskih konkrecij s kremenastimi vključki, drobcev raznih
silikatov bele, sive do rdeče barve in peščenčevih flišnih
zrn. Odstotek večjih zrn, 8—0,4 mm, je sorazmerno precej
velik (11,82%), ostanek sestavljajo najfinejša zrna velikosti
0,4—0,05 mm (10,40%).
(17) Še obilnejšo flišno primes ima naslednja temnordeča, 0,17 m
debela ilovica. Čeprav brez apnenčevega grušča, reagira
močno, ako j o polijemo' s solno kislino. Y njej so manjše
in večje s kalcijevim karbonatom tako močno sprijete grude,
da jih je težko razbiti (17 a). Imajo sicer videz peščenjakovih kosov, dejansko pa gre le za zlepljeno ilovico. У nesprijeti ilovici je le 16,11 % kalcijevega karbonata, v grudah
pa 50,50%. Odstotek neraztopnega materiala, ki j e po sestavi isti kot v višji plasti, je še večji. V nesprijeti ilovici
smo ugotovili v enem vzorcu 59,20 %, povprečno pa 34,85 % .
V sprijetih grudah pa znaša povpreček 17,30 %, kar se precej
ujema s prejšnjim, ako tu odštejemo nad 50 % lepila v obliki
kalcijevega karbonata. Največjih zrn velikosti 3—-0,4 mm je
v nesprijeti ilovici povprečno 15,55%, v grudah pa sorazmerno približno polovica manj, in sicer 8,20 %. Zrn velikosti
0,4—0,05 mm je nekaj več, in sicer v nesprijeti ilovici povprečno 18,33%, a v grudah zopet odgovarjajoče okrog
polovice manj, namreč 8,91 % .
(18) Flišno primes vsebuje tudi naslednja 0,08 m debela plast
rdečkaste ilovice, ki j o označujejo posamezni kosi korodiranega apnenčevega grušča. Zato j e tudi reakcija na solno
kislino zelo burna. Odstotek primešanih zrn flišnega značaja
in manganskih konkrecij pa je znatno manjši, le 12,50 %.
Od tega odpade na zrna velikosti 4—0,4 mm 4,19%, od 0,4
do 0,05 nun pa 8,16 %.
(19) Najgloblje j e bila dosežena plast zelo mastne rdeče ilovice.
Slèdili smo ji le 0,50 m globoko. Na solno kislino sicer re60
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agira, toda silno šibko. Kremenčasti flišni dodatek in kroglioasta manganska zrna zavzemajo zopet velik odstotek,
namreč 22,13 %. Večja zrna velikosti 4—0,4 mm, ki jih tvorijo v glavnem krogličaste manganske konkrecije, prevladujejo s 14,46 °/o, dočim je zrn velikosti 0,4—0,05 mm le
7,60 °/o.
Globlje brez razširitve sonde ni bilo mogoče kopati. Celotna
globina profila znaša 3,90 m. Dosegli smo torej nadmorsko višino 552 m.
Zaradi boljšega pregleda in primerjave dodajamo naslednjo
preglednico odstotkov po izpiranju preostalega neraztopnega
materiala, ki smo jih ugotovili v vzorcih važnejših plasti. Iz
gruščnatoilovnatih plasti smo odstranili pred preiskavo vse vidne
delce apnenca. Y večini primerov smo vzeli kot raziskovalno
enoto količino 50 g ilovice. Od vsake plasti je bil raziskan po en
vzorec, edino od plasti 17 in 17 a po dva vzorca.
Odstotek
CaCOs,
ugotovljen
Zap.
samo v po
št*. _
etlem
plasti
vzorcu
plasti 17
in 17 a

Odstotek
Celokupni
odstotek
neraztop.
flišne
primesi

2,86

4

1 mm
do 0.S mm

0,23
0,16

2,33

0,06

0,43

2,73
2,00

1,66
1,16

6,43

5,60
10,40

—

2,66

—

—

1,43

—

—

15

—

6,23

—

16

—

21,50

—

17,70

5,50

1,50

1,00
2,66

5,70

—

17

—

39,20

3,66

30,50

18
19

—

12,50

1,11
2,38
1,03

—

22,13

6,00

—

34,85

5,90

0,83

17a*

16,11

•

1,00

16,90
17,30

17
17*

0,4 mm
do 0,05 mm

2,23

—

50,50

0,8 mm
do 0,4 mm

0,50

0,10

7

17a

v e l i k o s ti
Opomba

8 mm
do 1 mm

6

17a

zrn

13,80

1,16

8,50
9,33
8,91
18,00
18,66

1,83

8,88
11,34

18,33

0,70
3,00

2,46

8,16

5.46

7,60

1,00

* Povpreček

* Povpreček

Kako globoko segajo v Parski golobini sedimenti, iz našega
prereza ni razvidno. Pričakovati se sme, da segajo še prav znatno
globlje, kot je bilo dognano. Spodnja meja našega prereza leži
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najmanj 9 metrov nad nadzemno strugo današnje Pivke. Še večja
pa je višinska razlika, če upoštevamo današnji podzemski
pretok.
Pivka teče od izvira pri Zagorju do podzemskega toka pri
Postojni v S smeri, malenkostno odmaknjeno proti Z, v glavnem
ob Z robu snežniških in javorniških krednih apnencev, vendar ne
daleč od Y roba terciarnih sedimentov, predvsem eocenskega
flliša, ki vežejo flišno območje Reke s flišnim področjem Vipave.
Pri Parju zapusti kredno podlago in teče mimo Pivke (Šempetra)
do Selc v zamočvirjeni dolini po svojih kvartarnih sedimentili.
Nato si preko Žej utira pot zopet po rudistnih krednih apnencih,
čeprav ima v neposredni bližini na Z manj odporni fliš. Nekoliko
južno od Matenje vasi naprej je njena struga, ki j o spremljajo
na obeh bregovih kvartarni sedimenti, vrezana do Postojnske
jame v flišno ozemlje.
Že prej smo omenili, da ima Pivka normalno le mallo vode
in če bi se ji pred Postojnsko jamo ne pridružila Nanoščica, ki
ima tudi v poletju zmerom dovoljne količine vode, bi bila podzemska struga od Postojne do Planine velik del leta skoro suha.
Toda ker je področje, od koder prihajajo vode Pivke, dobro
založeno s padavinami (A. M e l i k , 1951, str. 17), smemo domnevati, da odtekajo tudi v sušnih dobah, ko je plitva nadzemna,
bolj ali manj že regulirana struga brez vode, znatne vodne količine po podzemni poti, ali pa vsaj stagnirajo v ogromnih podzemskih prostorih.
To domnevo potrjuje kakih 100 metrov SZ pod Parsko golobino se nahajajoča jama, ki deluje kot bruhalnik in požiralnik
ter ima po pripovedovanju domačinov tudi ob največji suši
ogromne, naravnost neizčrpne množine vode (pod. 5). Žal je bila
ta jama v dobi največje suše leta 1950 tako zadelana z dračjem
in glinasto naplavino, da ni bilo mogoče prodreti v njo. Podoba
je, da ima to jamo v mislih A. Š e r k o (1951, str. 11), ko poroča,
da izvira pod Parjem »v jugovzhodnem kotu velik, periodični
obrh«. Omeinja jo tudi A. B e ira m (L. V. B e r t a r e l i i - E. B o e g a n , 1926, str. 212) kot Parsko jamo I, v višini 540 m in globine
9 metrov. Pripominja, da bi mogla biti jama po podatkih, ki jih
je tam dobil, zelo velikih dimenzij, s stalnimi podzemskimi vodnimi bazeni. Ni je pa mogel raziskati, ker je bila ob njegovem
obisku voda previsoka.
Y zvezi s Parsko golobino je treba nadalje še omeniti dva
velika stropna podora, ki ju ni mogoče prezreti okrog 100 metrov
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J V od Parske golobine na slemenu vzpetine (pod. 5). Med obema
razsežnima vdrtinama, na katerih dnu leži podorno skalovje in
ki razodevata jamsko evakuacijo velikih dimenzij, je ostalo le
nekaj metrov stropnega naravnega mostu. Dober lučaj naprej
skoro v isti smeri pa leži vhod v Drskovško golobmo (pod. 5)

Pod. 5. Parje z okolico. 1. bruhalnik; 2. Parska golobina; 3. stropna
podora; 4. Drskovška golobina.

nekako v isti višini 556 m, kot je Parska golobina. Zveza med
Parsko golobino, obema stropnima podoroma in Drskovško golobino je očitna. Gre za staro vodno jamo, po kateri je nekoč
tekla Pivka, ki ji pa žal še ne poznamo živega dna. Vsekakor
je verjetnost velika, da omenjeni Parski bruhalnik predstavlja
najnižje nadstropje tega jamskega vodnega toka. Današnja nadzemsika struga Pivke, ki ima v celoti vseskozi le nekoliko proti
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SZ odklonjeno smer, napravi pri Drskovčah odločen ovinek proti
Z in se šele pri Parju pomakne zopet toliko proti V, da zavzame zopet svojo glavno smer. Nekoč pa j e tekla Pivka skozi
Drskovško golobino, skozi jamo pod današnjima skalnima podoroma, skozi Parsko golobino v smeri proti Parskemu bruhalniku
ter tako na vsej svoji poti obdržala svojo glavno smer.
Po teh pojasnilih moremo preiti k tolmačenju plasti, na
katere smo naleteli v Parski golobini ter jih zgoraj opisali. Začenja se naš prerez (pod. 4), ako se ravnamo po postanku, s
precej znatno plastjo čiste mastne rdeče ilovice (19), v kateri je
najmanj skoro četrti del materiala deponiran. Koliko je v sestavi udeležena avtohtona komponenta, namreč preostanek kemično razkrojenega apnenca jamske evakuacije, je težko presoditi. Akoravno se pripisuje rdečim jamskim ilovicam v splošnem
avtohtonost (G. K y r i e , 1923, str. 89), bi v našem primeru bolj
nagibali k mnenju, da gre sicer tudi tu za preperinski preostanek
razkrojenega apnenca, toda ne domačega jamskega izvora, temveč naplavljenega z vodo obenem z omenjenim zanesljivo deponiranim dodatkom. Sestava te v solni kislini neraztopne primesi,
predvsem kremenastih zrn, ki so deloma prav izrazito okrogla,
pa tudi drobcev flišnega peščenjaka, kaže, da je morala voda
teči vsaj v nekem pasu po bodisi primarnem flišnem ozemlju
bodisi po sekundarnih flišnih naplavinah. Obenem je deponirani
flišni dodatek vsaj dokaz, da je voda, ki je odlagala ta sediment,
dosegla najmanj to višino.
Da se flišna naplavina ni deponirala brez prekinitve, razločno kaže tenka plast rdečkaste ilovice, v kateri leže kosi avtohtonega apnenčevega grušča (18). Ker je grušč močno korodiran,
bi mogli učinke korozije pripisati ne samo grušč obdajajoči
ilovici, temveč tudi stoječi vodi, ki je bila toliko visoka, da je
prekrivala od stropa padle odkruške. S tem gruščem v zvezi je
manjši odstotek primesi flišnega izvora, saj v ilovici ni samo
večjih kosov grušča, temveč tudi mnogo najdrobnejših delcev
apnenca, ki jih na pogled niti ni mogoče opaziti.
Kot deponiran jamski sediment se z izredno visokim odstotkom flišne primesi izkaže sledeča temnordeča ilovica (17), ki
izpričuje nadaljevanje akumulacije. Y splošnem temno barvo
plasti povzročajo v veliki meri drobne krogličaste manganske
konkrecije. Razumljivo je, da je v tej ilovici odstotek avtohtonega kalcijevega karbonata precej velik, saj je znaten del te
ilovice naravnost zlepljen v trde grude (17 a), v katerih ga je
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nad 50 «/o. To kaže, da je po odložitvi tega sedimenta sledila
zopet prekinitev akumulacije in je ostalla odložena ilovica dalj
časa na suhem. Od stropa kapljajoča voda je pronicala skozi
plast, izločevala raztopljeni apnenec in na poedinih mestih tvorila trdo sprijete grude.
Toda ponovno se pojavi vodna aktivnost, ki je deponirala
nadaljnji sediment z zelo visokim odstotkom flišne primesi. Voda
je odlagala rdečo ilovico (16), v katero so padali posamezni kosi
avtohtonega apnenčevega grnšČa, kar bi kazalo, da voda tedaj
ni dosegla stropne višine. Na sledeči zastoj v odlaganju pa končno
prepričljivo kaže krovna lega zelo ostrorobih apnencev, ki jo je
povzročilo eksohtono preperevanje stropa in sten.
Tudi naslednjo rdečo ilovico brez grušča (15), toda z razmeroma še zmerom visokim odstotkom flišnih kremenastih zrn,
smemo prisoditi deponirani jamski vsebini. Manjši odstotek kot
v prejšnjih ilovicah je prisoditi zaradi krovno ležeče sige gotovo
precejšnjemu dodatku kalcijevega karbonata. Zadnjikrat v tej
fazi je voda odlagala sekundarne flišne sedimente. Nastopila je
nato daljša doba, v kateri so jamska tla ostala suha. Končalo se
je odlaganje kompleksa ilovic z visokim odstotkom flišne primesi, z zrni od 8 mm navzdol1. Poudarili bi še, da se je v toimačenih sedimentili razločno pokazalo kolebanje vodne gladine.
Pri tem se nam zastavlja več vprašanj. Ali je voda tekla
v tej fazi še skozi jamo, to se pravi v zgoraj označeni smeri pod
slemenom skozi Drskovško golobino in Parsko golobino? Ali pa
je voda tedaj tekla že po poti današnje doline oziroma po nižje
ležečih jamskih nadstropjih in je le pri visokem vodostaju delno
morda še odtekala skozi jamo, sicer pa jo le dosegla in odložila
v njej sedimente? V prvem primeru bi se moral površinski relief
v okolici Parske golobine še bistveno razlikovati od današnjega.
V poštev bi prišla le zelo zgodnja faza jamske geneze, ko je
po močni eroziji nastopil zastoj in z njim v zvezi akumulacija.
Ti sedimenti bi morali biti že zelo stari in vsekakor še pliocenski. Na žalost v njih ni nobenih favnističnih ostankov, ki bi
mogli to potrditi. V tem primeru bi se ohranili ti sedimenti le
zato, ker je voda pri zopetnem udejstvovanju erozijske faze
ustvarjala že niže ležeče jamsko nadstropje. Flišna primes sedimentov bi bila razumljiva, ker so bili primarni terciarni flišni
sedimenti v tej zgodnji dobi še mnogo bolj razprostranjeni po
vsej Pivški kotlini in je voda tekla tudi v zgornjem delu doline
deloma gotovo še po takih sedimentih. Vendar imamo proti ta5
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kemu tolmačenju prav tehtne pomisleke. Predvsem je jasno,
da se taki najstarejši sedimenti ohranijo v jamah le zelo redko
in le v izjemnih okolnostih. Drugič pa bi se morali višje ležeči
jamski sedimenti tvoriti v gotovo zelo dolgi dobi nadaljnje gravitacijske erozije, ki je privedla do današnjega dolinskega dna
oziroma do še niže ležečih današnjih podzemskih pretokov. Toda
videli bomo iz nadaljnjega, da te sedimente lahko prisodimo le
srednjemu in mlajšemu pleistocenu in bi potemtakem manjkali
sedimenti vsaj vsega starejšega pleistocena, ako že ne upoštevamo
tudi sedimentov končnega pliocena.
Z zgornjim zaključkom smo se pritrdilno približali drugemu
vprašanju. Ko je voda odlagala flišne ilovice, ni več tekla izključno le skozi jamo, temveč že v ovinku po dolini izven jame,
in sicer mnogo kasneje, ko je bila glavna erozijska faza že prekoračena in verjetno v glavnem že doseženo dolinsko dno. Še
več, po končani erozijski fazi je morala nastopiti iz klimatskih
ali nekih drugih vzrokov faza mogočne akumulacije, ki je spremenila Pivško kotlino v ogromno jezero in j o napolnila polagoma z debelimi sedimenti v glavnem sekundarnega fliša. Pri
tem se je s flišnimi ilovicami zapolnila tudi jamska evakuacija.
Podpreti moremo to domnevo z obsežnimi, na debelo naloženimi
flišnimi naplavinami, ki smo jih ugotovili v raznih jamah Pivške
kotline v zelo različnih višinah, in to v nižjih kakor tudi v najvišjih jamskih nadstropjih. Povsod se ponavlja ista slika, povsod
tvorijo naplavljeni flišni sedimenti podlago kasnejšim srednje
in mlajše pleistocenskim plastem. V Betalovem spodmolu doseže ta zasip višino 553 m, v Otoški jami 527,6 m, v Postojnski
jami na več mestih v stari jami 525,5—527,7 m, v umetnem rovu
k Črni jami okrog 524 m in v Rovu s starimi podpisi 518,3 do
519,4 m, nadalje v Jami brez imena višino 540,5—541 m, a v Parski
golobini 553,2 m. Dejansko je mogel segati celo više, saj nam je
ostal n. pr. v Betalovem spodmolu dokaz, da so bile naplavljene
flišne plasti, ki niso nudile posebnega odpora, kasneje erodirane.
V izven jamskem svetu je morala biti denudaci ja tako izdatna, da
so sekundarni flišni sedimenti v velikem sčasoma popolnoma
izginili ali pa se ponekod, zlasti ob dolnjem teku Pivke ohranili
lie v obliki teras, ki bi jih bilo pa treba proučiti. Pač pa so se
v jamah ohranili v nivojih različne višine, V Postojnski jami,
kjer je bil vodni odtok gotovo zmerom največji, je bil učinek
erozije najznatnejši in jih tu naletimo najniže. Nasprotno pa je
bil erozijski efekt v jamah, ki so ležale bolj ob strani ali zelo
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oddaljeno od odtoka iz Pivške kotline, kot n. pr. prav v Parski
golobini, mnogo manjši in zadenemo zato na zgornjo mejo sekundarnih flišnih naplavin v višjih legah. Spodnja meja zasipa nam
je v veČini primerov neznana, Le v Otoški jami izpričujejo udori
njegovo izredno debelino, saj sega tam zasip prav do današnjega
toka Pivke, to je do višine 504 m (S. B r o d a r , 1951, str. 209
do 212, 223), v Rovu s starimi podpisi v Postojnski jami pa leži
le tanka plast na skalni vodni strugi v višini 518 m.
Po odložitvi flišnega kompleksa in po izsušitvi Parske golobine je nastopila daljša doba, ko so se tvorile v jami predvsem
avtohtone plasti sig. Sledov eksohtonega preperevanja zaradi
zmrzali ni nikjer opaziti, čeprav smo le 3—6 m oddaljeni od
široko odprtega jamskega vhoda. Smemo torej sklepati na zelo
toplo dobo, ki je bila vsaj v nekih obdobjih obenem tudi padavinsko precej bogata. Saj bi se sicer razmeroma debele plasti
sig ne mogle tvoriti, zlasti še, če upoštevamo tenki stropni obok.
Vendar humidnosti te dobe ne bi hoteli pretiravati.
Na flišnem kompleksu zadenemo najpre j na plast bele, plastovite sige (14), ki je že močno preperel'a in zato zelo d robi j iva.
Kapljanje od stropa je moralo biti tako močno, da je z apnencem prenasičena voda stagnirala v globelih in izločevala preobilico kalcijevega karbonata. Šele ko so se tako bollj ali manj
izravnala jamska tla, se je začela tvoriti trda in kompaktna
stalagmitska skorja (13), in sicer v grudah, ker kapljanje od
stropa ni bilo povsod enako. Prekinitev tega dogajanja vidimo
nato v tenki plasti rdeče jamske ilovice (12), ki bi jo- prisodili
v bolj sušnem presledku predvsem kemičnemu preperevanju
jamskega stropa. Vendar se začne polagoma uveljavljati zopet
zelo redko kapljajoča voda, ki odloži na jamskih tleh tenko plast
kristalaste sige (11). V glavnem pa traja bolj sušno obdobje še
naprej, kar pride ponovno do izraza v rdeče ilovnatem vložku
(10), ko je kapljanje tako rekoč popolnoma prestalo1. Delno zvečanje zunanjih padavin pa se pokaže nato v plasti poslednje
zelo trde in grudaste sige (9). Nobenega dvoma ne more biti, da
je za časa tvor jenja sig bil tudi izvenjamski svet podvržen nekim
izpremembam. Topla obdobja smatramo v pleistocenu v splošnem
kot dobe erozijskega učinkovanja. Ker je po naši predpostavki
bila tudi dolina pred jamo zapolnjena s slabo odpornimi sekundarnimi flišnimi naplavinami, si ni težko predstavljati, da je
istočasno s tvorbo kompleksa sig v jami bolj in bolj napredovala
5*
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izvenjamska denudacija. Višinska razlika med jamskim tlom in
dolinskim dnom je naraščala.
Naslednji kompleks plasti v našem prerezu je v glavnem
zopet izrazito avtohtonega značaja. Apnenčevi grušči razodevajo
močno eksohtono preperevanje, ki more biti le posledica bistvene
spremembe klime. Topli dobi je brez vidnega presledka sledila
mrzla doba, v kateri je temperatura pogosto kolebala okrog
zmrzišča in tako povzročala naglo in temeljito mehanično preperevanje jamskega stropa. Kemično preperevanje stropa v
prejšnji topli dobi je stropne sklade tako dobro načelo, da je
mogla zmrzal takoj začeti svoje uničevalno delo. Velike skale
so padle od stropa. Pri tem se je rušila v velikih kosih tudi
debela sigasta skorja, ki je v prejšnji dobi bolj ali manj prevlekla strop. Ostrorobatost apnenčevega grušča (8) nesporno izpričuje mehanično drobljenje, obenem pa njegove oblike in
način sedimentacije izključujejo možnost enkratnega stropnega
podora. Verjetno je rušenje razmeroma naglo napredovalo, vendar v celoti tudi to obdobje ni moglo biti kratko, saj so posamezni kosi grušča po vsej površini globoko prepereli.
Debel apnenčev grušč (7) je padal še nadalje od stropa in
se kopičil. Nobene bistvene spremembe ni mogoče opaziti. Razlika je le v tem, da je v tej plasti med gruščem v vmesnih prostorih nekoliko rdečkasto-sivkaste ilovice. Sivkasta komponenta
bi se dobro skladala s preperinsko moko gruščevih kosov, rdečkasto komponento pa bi najraje prisodili kemičnemu razkroju
stropnih skladov. Čeprav bi torej domnevali popolno avtohtonost
plasti, je vendar preiskava ilovice ugotovila, da je v njej nad
1,43% v glavnem kremenastih zrnc, to je sestavine, ki smo jo
v znatno obilnejši meri našli v plbsteh spodnjega flišnega kompleksa. Toda poudariti je treba, da j e zdaj pretežna večina zrn
le velikosti 0,4—0,05 mm. Zelo neznaten del plasti je torej vendarle deponiran. Toda odkod? Porazdelitev ilovice ne kaže, da
bi bila voda, tekoča po dolini pred jamo, toliko narasla, da bi
odložila omenjeni flišni pridatek. Zateči se moremo le k domnevi
eolskega izvora. Sekundarni flišni zasip v dolini pred jamo še
zdavnaj ni bil popolno denudiran. V sušni dobi so bili sedimenti
prav lahko plen vetra, saj tudi velikost zrn ne ugovarja takemu
tolmačenju.
Rušenje stropa se je nadaljevalo za časa tvorbe naslednje,
gotovo najdebelejše plasti celotnega profila. Od spodaj navzgor
postaja ostrorobati grušč, pomešan le nekoliko z rumenkasto68
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sivkasto ilovico (6), polagoma drobnejši, kar bi označevalo počasno popuščanje mehaničnega preperevanja. Porazdelitev ilovice med gruščem zopet ne kaže na vodni izvor. Značilna je njena
rumenkasta barva, ki označuje v srednjeevropskih vhodnih jamskih plasteh zmerom glacialno dobo. Preseneti zopet 2,66 °/o v
glavnem kremenastih zrn, pretežno velikosti 0,4—0,05 mm. Po
vsem tem nam preostane le sklep, da je bil tudi tu neznaten del
celotne plasti deponiran eolskim potom. Že kmalu pri dnu plasti
se pokažejo prvi živalski kostni ostanki, ki so navzgor raztreseni
po vsej plasti. Ostanki starih in mladih jamskih medvedov, celo
neonatov, so v prevladujoči večini. Dopustna je domneva, da je
bila jama v tej dobi pribežališče jamskih medvedov, kar bi
zopet kazalo, da je voda ni ogrožala. Razbitost kosti in njihova
lega tik pri vhodu v jamo pa ne izključuje lovskega udejstvovanja paleolitskega človeka. Vendar zanesljivega dokaza zaenkrat ni, kajti oglajenost nekaterih kostnih odbitkov bi mogla
nastati po novejših naziranjih tudi naravnim potom. Izključeno
pa ni, da bi obsežnejše izkopavanje ne našlo pozitivnih sledov.
Zaključuje se gruščnati kompleks z ilovnato plastjo rdečkaste barve, ki ji je primešano še zmerom precej srednjedebelega
korodiranega grušča (5). Ilovica ima videz avtohtonosti. Če ji
je primešanega kaj izvenjamskega materiala, ki bi bil vsekakor
le eolskega izvora, ni znano. Življenje v jami ni ponehalo, nasprotno še bolj raznovrstno je. Poleg jamskega medveda so v
plasti še razbiti kostni ostanki drugih vrst, predvsem rastlinojedcev. Podoba je, da se sicer še vedno hladna klima izboljšuje.
Na to bi kazal tudi krovno ugotovljeni sprimek grušča in kosti,
ki je trdno zlepljen z belo sigo. S toplotnim izboljšanjem so se
ojačile tudi padavine.
Iz prereza se razločno vidi, da je bila pravkar obravnavana
plast kasneje razmeroma precej globoko erodirana. Zaradi ozko
odmerjenega obsega sonde ne vemo, kako daleč sega erozijski
jarek v jamo in kako se pred jamo konča. Vanj je poglobljena
plast zamolklo rdeče ilovice, pomešane s kosi preperinsko zaobljenega grušča (4), ki bi j o prišteli že k zadnjemu kompleksu.
Grušč in razbiti kostni ostanki pa izvirajo po vsem videzu in verjetnosti iz že prej odložene plasti. Skoraj ne more biti dvoma,
da je bila ilovica v jami deponirana, čeprav je odstotek kremenastih zrn 2,86 le neznatno večji in prevladujejo tudi tu zrna velikosti 0,4—0,05 mm. Višinska razlika med jamskim vhodom in
dolinskim dnom se je morala med tem še izdatno povečati. Najbrž
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iz klimatskih pa delno tudi iz drugih vzrokov se je Pivška kotlina
zopet spremenila v razsežno jezero, katerega valovi so dosegli
vhod v jamo in erodirali tamkajšnjo zgornjo plast. Po upadu pa
je kalina in blatna voda zapustila zamolklordečo ilovico. Isti pojav
smo v polnem obsegu, a še v večji meri opazili tudi v Betalovem
spodmolu.
Seveda je voda začasno prekinila vsako življenje v jami.
Zato v naslednji svetlordeči ilovici, pomešani s srednjedebelim
gruščem (3) spočetka ni kostnih ostankov ter se pojavijo zopet
šele blizu zgornje meje plasti. Grušč je preperinsko zaobljen. Vsi
znaki kažejo na počasno avtohtono' tvorbo plasti. Po debelini
grušča bi sodili, da se je klima po vdoru vode najprej zopet nekoliko poslabšala in nato proti zgornji meji plasti počasi izboljševala. V celoti pa je bila nepretirano hladna. Ugotovljene živalske vrste ne izključujejo bližino redkega gozda ali parka. Pozornost vzbudi dejstvo, da hkrati nastopijo kostni ostanki več
različnih vrst. Glede na te kraje moremo po dosedanjih ugotovitvah govoriti celo o bogati favni. Vmes so živalske vrste, kot
n. pr. jeleni, ki nikakor niso jamski prebivalci. Kako so ujihovi
ostanki zašli v jamo? Plena jamskega medveda v njih ne moremo
videti. Potrebna bi bila navzočnost kake druge velike zveri, o
kateri pa za zdaj ni sledu. Zato je treba vzeti v pretres možnost
posega paleolitskega človeka. Sileksov sicer ni bilo, tudi ognjišč
ne in na ogladitve kostnih robov se pri tem materialu ne moremo
zanesti, toda med njim se le nahaja odlomek šilca, ki ni oglajeno
samo z rabo, temveč po vsem videzu namerno zaradi oblike.
Skromna je ta najdba in ne hoteli bi je izrabiti, da z njo označimo Parsko golobino kot paleolitsko postajo. Odločitev bi prepustili nadaljnjemu raziskovanju, ki bi bilo že zaradi pleistocenske favne same upravičeno. Glede na namerno obdelano šilce
bi prišel v poštev naravno le mlajši paleolitik, in sicer prej njegova mlajša kot starejša stopnja, predvsem magdalénien. Vsekakor pa je vzeti v obzir le njegovo starejšo fazo, v kateri se
jamski medved poredko še pojavlja.
Dasi je prehod v površinsko temno humozno plast (2) razločen, je vendar podoba, da gre pravzaprav le za nadaljevanje
prejšnje plasti, ki se je kasneje od zgoraj navzdol humificirala
in verjetno tudi premešala. V njej naletimo poleg drugih vrst še
zmerom na kostne ostanke in zobe jamskega medveda. Zato ni nič
čudnega, da imamo tu tudi alpskega svizca, čeprav le 10 cm pod
jamskim tlom. Glede na favno je plast torej še pleistocenska.
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Omenili smo že sledove steptanega ognjišča, ki smo ga mogli
ugotoviti celo pri dnu humozne plasti. Žal ni bilo v njem nobenih
takih arheoloških ostankov, po katerih bi lahko določili starost
ognjišča. Pri presoji moramo biti previdni, zlasti če upoštevamo
pripovedovanje, da je imel v jami kovač svojo delavnico. Čeprav
je plast glede na osnovni material še pleistocenska, je vendar
velika verjetnost, da je premešana in ji je primešan bolocenski
dodatek prsti. Odkar je izumrl jamski medved, sta pretekli gotovo vsaj dve desettisočletji in vendar se od tedaj ni tvorila kaka
vidnejša nova plast. Primer je silno poučen, ker nam pokaže, da
so v posebnih razmerah možne v isti tenki plasti najdbe predmetov, ki so po izvoru tudi desettisočletja vsaksebi. Ne velja pa
to samo za arheološke najdbe, temveč tudi za fosilno favno. Prav
je, če imamo tako možnost v vidiku, kadar izkoriščamo fosilno
favno za določevanje nekdanje klime. Konča se naš prerez s posameznimi večjimi in manjšimi kosi grušča (1), ki so ga razni
raziskovalci jam razmetali vprek po jami.
Po izkopavanju smo sondo a zasuli z izkopanim materialom.
V mali sondi b v zadnjem delu jame (pril. I, A in D) smo morali prenehati z izkopavanjem že v globini 0,70 m, ker smo zadeli
na jamsko steno. V mastni, zelo vlažni, rdeči ilovici, pomešani z
gruščem velikosti oreha do pesti, ni bilo sledov ne kostnih ostankov, ne lesnega oglja. Ako bi izvirali kostni ostanki Parske golobine od poginulih živali, bi jih morali v tem odmaknjenem kotu
vsekakor prej pričakovati, kot pri vhodu. Glede na lego in material je plast istodobna s sedimenti zgornjega kompleksa v
sondi a. Skalna podlaga je prevlečena s črno, 2—3 cm debelo mangansko skorjo, ki je deloma mehka, deloma pa skorjasto sprijeta.
Ako primerjamo ugotovitve v Parski golobini z rezultati
izkopavanj in z opazovanji v drugih uvodno omenjenih jamah
Pivške kotline, pridemo v splošnem in posebej glede Parske golobine do naslednjih zaključkov:
V razvoju kraških jam Pivške kotline moremo razlikovati
štiri faze:
1. Glavna erozijska faza se je pričela v mlajšem pliocenu in
se končala ob koncu pliocena ali že v spodnjem pleistocenu z dovršenimi jamskimi evakuacijami.
2. Prva mogočna akumulacijska faza obsega v glavnem stari
pleistocen. Pivška kotlina in jamske evakuacije so se napolnile
z debelim zasipom sekundarnih flišnih sedimentov.
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3. Mlajša erozijska faza j e proti koncu starega pleistocena in
deloma morda tudi še v srednjem pleistocenu odstranjevala sekundarni flišni zasip.
4. Zadnja akumulacijska faza j e odložila v jamah predvsem
avtohtone jamske sedimente, grušče in ilovice, eolske in organske
sedimente, vmes pa tudi rdeče ilovice, ki so bile deponirane celo
v višjih jamskih nadstropjih, kadar vode začasno niso mogle odtekati in je Pivško kotlino zalilo jezero. V tej od srednjega pleistocena do danes trajajoči dobi se je naselila v jamah pleistocenska favna, ki ji je sledil človek srednjega in mlajšega paleolitika. V holocenskih plasteh se končno pojavijo arheološki
predmeti eneolitika in kasnejših kultur do slovenskega srednjega veka.
Kakor v drugih doslej raziskovanih jamah Pivške kotline, je
tudi v Parski golobini po glavni erozijski fazi sledila prva mogočna akumulacija sekundarnih flišnih sedimentov. Vendar je
plasti 19—15 prisoditi vsekakor že končnemu odseku te faze.
Mlajša erozijska faza v jami ni zapustila vidnih sledov, pač pa so
bili v tej in tudi še v sledeči fazi odstranjeni izven jame v dolini
v znatni meri sedimenti prejšnje akumulacijske faze.
Vse nad flišnim kompleksom, ležeče jamske plasti pripadajo
že zadnji akumulacijski fazi. Sige v plasteh 14—9 označujejo prvi
del te faze kot toplo dobo, v začetku in proti koncu precej vlažno,
sicer pa v glavnem le nepretirano mokro in z vmesnimi sušnimi
presledki.
Avtohtoni grušči, delno pomešani z ilovicami in s flišno primesjo eolskega izvora, v plasteh 8—5, vidno izražajo veliko spremembo klime za časa drugega dela zadnje akumulacijske faze.
Klima je v začetku zelo mrzla in ostane kljub postopnemu izboljšanju hladna. V splošnem jo je treba označiti za suho. Šele ob
koncu se zopet uveljavijo padavine. Takoj po prestanku začetnega najmrzlejšega obdobja se pojavi v jami pleistocenska favna
in kot njen glavni zastopnik jamski medved. Razbiti kostni
ostanki in nekatere ogladitve kostnih fragmentov ne izključujejo
možnosti, da je paleolitski človek uporabljal jamo kot lovsko
postojanko, vendar zanesljivih dokazov zaenkrat še nimamo.
Prehod k tretjemu delu zadnje akumulacijske faze vidimo v
deponirani rdeči ilovici 4. plasti. Padavine so morale biti znatne.
Ker vode niso mogle sproti odtekati, je zalilo jezero prostrano
Pivško kotlino in doseglo tudi Parsko golobino. Klima je nekoliko
milejša, vendar še zmerno mrzla. Avtohton grušč z rdečkasta
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ilovnato primesjo v 3. plasti kaže nato na od početka zopet nekoliko mrzlejše obdobje, ki se pa postopoma izboljšuje. Jamski
medved še ni izumrl. Hladnejšedobnim favnističnim elementom
se pridružijo vrste, ki zahtevajo vsaj drevesne skupine, če že ne
nekaj gozda. Precej verjetno je, da so kostni fragmenti ostanki
lovskega plena mlajšepaleolitskega človeka. V tem smislu govori
najdba ukrivljenega, izglajenega koščenega šilca. Na humozno
2. plast, ki pripada vsaj delno še pleistocenu, saj še vsebuje kostne
ostanke pleistocenskih sesalcev, je vplivalo že toplo podnebje
holocena.
Plasti zadnje akumulacijske faze v Parski golobini pripadajo
potemtakem zadnji medlledeni dobi in zadnji poledenitvi, v kateri
loči milejši interstadialni presledek prvi glacialni višek od drugega nekoliko manj intenzivnega. Podrobnejša razčlemba po
drugem višku v sedimentaciji ne pride do izraza.
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A CONTRIBUTION TO THE STRATIGRAPHY OF KARST CAVES
OF THE BASIN OF PIVKA
The Cave Parska golobina
S. B r o d a r
Recent discoveries of artifacts belonging to the Middle and Younger
Paleolithic cultures, in the karst caves of the Basin of Pivka, call for
a more detailed study of the speleogenesis and stratigraphy of these
and other caves located at the border of the Basin.
In the Pliocene the valley still retained its surface drainage, but
due to the lowering of the erosion baselevel, the streams had cut through
cretaceous limestones and formed subterranean passages: in consequence
the entrances to the older caves formerly filled with water, are located
at various hights from 600 meters down. The writer compares the altitudes of terraces and galleries of previously explored caves, drawing
attention to horizontal corrosion grooves that had been cut into the cave
walls at the time of a temporary standstill in the epirogenetic uplift.
The more prominent grooves might serve as pointers in the determination
of single speleogenetic stages, if their altitudes were compared with these
of the terraces located in the valley. The question is being raised whether
all terraces in the neighborhood of Postojna from 550 meters down, are
primary and, consequently, the result of the cited speleogenetic phenomena. It has been found that under the Middle and Younger Pleistocene
sediments in the caves around Postojna, a massive layer of flish clays
and pebbles had been deposited and later partly eroded. The terraces
at 530 and 520 meters, as well as the intermediate levels down to the
bottom of the valley, are very likely the remains of a massive layer of
secondarily deposited flish clays and pebbles. In the caves too, this
layer had been eroded previous to the sedimentation of the Middle and
Younger Pleistocene strata. Consequently four stages can be distinguished
in the development of the caves located in the Basin of Pivka, i. e. the
main erosion, the first comprehensive accumulation, the younger erosion,
and the last accumulation stage.
A report is given on soundings in the cave Parska Golobina near
Šempeter (Fig. 1—5 — App. I) carried out because the cave is located
relatively high (556 meters) on a karst ridge near the source of the Pivka
River which is one of the main streams in the Basin of Pivka. A detailed
exploration of the cave, its surroundings and sediments, and an interpretation of strata, lead to the following conclusions in general, and,
as to the speleogenesis of the cave Parska Golobina, in particular.
In the development of caves located in the Basin of Pivka, Four
stages can be distinguished:
1. The main erosion stage was initiated in the Younger Pliocene
and came to a close at the end of the Pliocene or, perhaps, already in
the Lower Pleistocene when the streams had finally abandoned the caves.
2. The first comprehensive accumulation stage covers, b y and large,
the Early Pleistocene. The Basin of Pivka and the dry caves were filled
with a thick layer of secondary flish sediments.
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3. The younger erosion stage in which the secondary flish layer was
removed b y the end of the Lower Pleistocene and in part perhaps in
the Middle Pleistocene.
4. The last accumulation stage in which mainly autochthonuos cavern sediments, gravels and clays, eolie and organic sediments intermingled with red clays were deposited on the cave floors of even
higher galleries, at the time when temporarily the streams con Id find
no outlets, and flooded the Basin of Pivka. In this period, stretching
from the Middle Pleistocene to the present time, the caves have been
the habitat of the Pleistocene fauna, and the Middle and Younger Paleolithic man. In the thin holocene layers eneoliths and artifacts belonging
to the Metal culture and the Slav Medieval, have been found.
In the cave of Parska Golobina, as in other caves of the basin of
Pivka, the main erosion stage was followed by the first comprehensive
accumulation of secondary flish sediments. The layers 19—15, however,
seem to belong to the closing phase of the stage. The younger erosion
stage left no visible traces in the cave itself, whereas outside the cave
the sediments belonging to the preceding stage and deposited in the
valley, were eroded in this and the subsequent stages.
All strata deposited in the cave above the flish masses belong to the
last accumulation stage. The sinters in the layers 14—9 indicate that the
first phase of this stage had a warm, at the beginning and towards the
end rather damp, but on the whole not too humid climate, in which
spells of drouth alternated with those of precipitation.
Autochthonous gravels, here and there migled with clays and flishes
of eolie origin, found in the layers 8—5, point at a great climatic change
in the second phase of the last accumulation stage. The climate was at
the beginning extremely cold and remained cool inspite of a gradual
improvement. By and large the climate must be considered as having
been dry. Only towards the close of the accumulation stage the precipitation became profuse again. Immediately after the close of the first
coldest interval, the Pleistocene fauna with its chief representative the
cave bear, made its appearence in the cave. Bone fragments, some of
them shaped by man, lead to the assumption that the cave had been
used by the Paleolithic man as a hunting station. The transition into the
third phase of the last accumulation stage is indicated by the red clay
deposits in layer 4. Due to precipitation which must have been excesive,
the streams could not find wide enough outlets and a lake was formed
in the vast Basin of Pivka, which eventually flooded the cave Parska
Golobina. The climate, at the beginning still moderately cold, gradually
became somewhat milder, as can be concluded from the autochthonous
gravel mingled with red clay. The cave bear had not yet became extinct.
Alongside of animals belonging to colder periods, such species appeared
on the scene, that require, if not forests, than at least, a parklike growth
of trees. It is admissible to, conclude that the bone fragments found in
the cave, belonged to the quarry of the Younger Paleolithic man. In this
sense the curved, smoothed bone awl found in the cave, can be interpreted. The humus layer 2 in which remains of Pleistocene mammals
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were found, and which consequently belongs, at least in part, to the
Pleistocene, soon became exposed to the warmer climats of the holocene.
Thus the strata of the last accumulation stage in the cave of Parska
Golobina evidently belong to the Last Interglacial and the last glaciation
in which the first glacial peak is separeted from the second less intense,
by a milder interstadial interval. The sediments belonging to the second
interstadial are not distinctly stratified.
Fig. 1. — Parje and Šempeter viewed from Parska Golobina.
Fig. 2. — Parska Golobina and near surroundings.
Fig. 3. — The mouth of Parska Golobina.
Fig. 4. — Parska Golobina. Cross section of the site of sounding.
1. — Pebbles and dead branches.
2. — Humus with charceal and bones.
3. — Light red pebble clay with Pleistocene fauna.
4. — Dull red pebble clay.
5. — Reddish pebble clay with Pleistocene fauna.
6. — Pebbles mingled with yellowish-gray clay and Pleistocene fauna.
7. •— Coarse pebble with reddish-gray clay.
8. — Excesively weathered pebbles.
9. — Hard lumpy sinter.
10. — Red clay interstratum.
11. — Cristaline sinter.
12. — Red clay interstratum.
13. — Hard lumpy sinter.
14. — White, weathered sinter.
15. — Red clay intermingled with flish.
16. — Lumpy red clay with an abundant admixture of flish.
17. — Dark red clay with an excesive admixture of flish.
17 a. — As 17., but cemented to larger lumps.
18. — Lumpy reddish clay with a flish admixture.
19. — Fat red clay with an abundant flish admixture.
Fig. 5. — Parje and surroundings. 1. — Spout. 2. — Parska Golobina.
3. — Roof. 4. — Drskovška Golobina.
Appendix
A. —
B. —
C. —
D. —

I.
Parska Golobina.
Ground plan.
Longitudinal section.
Cross section II—IP.
Cross section IY—IV'.
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