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planiranjem in so prav zaradi tega postale osnovni centri za izobraževanje
bodočih planerjev. Iz tega se lahko tudi za nas marsikaj naučimo. Tudi pri nas
naletimo vse prepogosto pri geografih in drugod na starokopitne nazore, da je
geografija le izobraževalni predmet. Toda mislim, da je bodočnost naše panoge
ravno v ozki povezavi z aktualnimi problemi sodobnosti, med katerimi je eden
najvažnejših ravno problem regionalnega planiranja.

N e k a j misli o speleogenezi
(Ob obisku slovenskih jamarjev v Avstriji)
France
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Ko je letos Zveza avstrijskih jamskih društev praznovala 75-letnico ustanovitve prvega jamskega društva, so se te proslave poleg jamarjev iz drugih
držav udeležili tudi slovenski jamarji (4 iz Ljubljane, 3 iz Postojne). Pred
proslavo smo si ogledali jame na Salzburškem in Štajerskem, zatem pa poslušali na Dunaju v Speleološkem inštitutu predavanja, ki so zajela predvsem
vprašanja geneze podzemeljskih prostorov in širine pojma speleologija.
Najživahnejša debata se je razvila ob obisku Mamutske jame, ki leži
v neposredni bližini znanih dachsteinskih ledenih jam v višini 1322 m. Starejša generacija speleologov pripisuje te ogromne prostore erozijskemu delovanju nekdanje reke Paleotraun, mlajša generacija (z dr. Trimmlom na čelu)
pa koroziji in podorom v obliki rečni eroziji sličnih profilov. Svoje trditve
je T r i m m e 1 praktično podprl s primeri iz Mamutske jame. Pokazal je,
kako se polkrožni podorni bloki točno ujemajo s profilom sedanjega polkrožnega stropa. Za take dele Mamutske jame se nam je zdela trditev v redu,
nismo si pa mogli predstavljati, da bi korozija ustvarila ogromen podzemeljski
»tunel« (15 do 20 m visok in 20 do 25 m širok), ki je imel obliko tipičnega
erozijskega tlačnega profila.
Debata o genezi se je nadaljevala tudi v Speleološkem inštitutu na Dunaju. Vodil jo je vodja Geografskega inštituta dunajske univerze, dr. Hans
S p r e i t z e r . Debata je pokazala velike skušnje, ki so si jih pridobili
avstrijski speleologi ob raziskovanju skoraj 2400 jam v razdobju med prvo
in drugo svetovno vojno. Zlasti važen je bil razgovor o vzrokih nastanka
n a j b o l j spornega jamskega objekta, Mamutske jame. Pri t e j priliki je
dr. Trimmel načel nekatera načelna vprašanja, ki jih je dokončno razvil v
svojem članku v »Izvestjih jamske komisije«. Ker nam bodo te pripombe
prav gotovo dobro služile pri raziskovanju naših jam, bi jih rad tu navedel.
Pri vsakem raziskovanju podzemeljskih prostorov bi morali posvetiti vso
pozornost dvema vrstama opažanj: 1. historično-analitičnim in geografskogeološkim.
Prva vrsta opažanj ugotavlja dejansko stanje jamskih prostorov. Raziskovalec skuša ugotoviti izvor in starost jamskih sedimentov, sige in druge jamske
vsebine ter sklepa iz tega, kako so poedini faktorji vplivali na razvoj podzemeljskih prostorov. Če moremo ugotoviti, koliko se je jama v zgodovinski in
prazgodovinski dobi spremenila, nam ta oprijemališča vsaj približno osvetle
le mlajše razvojne faze neke jame. Iz najdb fosilnih živali in artefaktov so
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speleologi sklepali na razvoj jame in njene vsebine. Žal je še dolga pot do
ugotavljanja starosti sige z radioaktivnim ogljikom, kot so to že poskusili pri
ugotavljanju lesa v egipčanskih grobnicah. Doslej imamo vsaj z neko približno gotovostjo določeno starost do 1,2 m visokih stalagmitov v 1200m visoko
ležeči Beatushöhle v Švici. Zaradi slučajno možne točne ugotovitve, da so
peski, na katerih stoje stalagmiti, postglacialne starosti, je bila določena maksimalna starost kapnikov od 8500 do 11.000 let.
Druga pot, ki bi pomagala določiti starost in razvoj jame, je raziskovanje
jamske okolice z geografsko-geološkega vidika. Posebno pažnjo j e treba posvetiti stratigrafskim in tektonskim proučevanjem, zlasti pa tektoniki najbližjega jamskega okolja. S podrobnim študijem razpok in prelomov tako v
tektonskem pogledu kot tudi v svojem morfološkem učinku, bo marsikje mogoče določiti, k d a j so mogli nastati podzemeljski prostori, ki so vezani na te
razpoke.
'
Pri genetičnem raziskovanju jam bo nujno potreba upoštevati obe raziskovalni poti. Vsako jamo je treba vsestransko obdelati, opisati tudi njeno
vsebino in jo točno izmeriti. Še prav posebno točno pa j e treba preiskati in
izmeriti vse razpoke in prelomnice ter ugotoviti, katere tipične oblike so se v
jami razvile zaradi plastovitosti, preperljivosti in topljivosti kamenine.
Važna pa je tudi obdelava bližnje okolice. Vendar pa nikakor ni mogoče,
da bi jamar-raziskovalec že z enkratnim obiskom v jami dobil zaključeno sliko
jame. Vsak večji jamski prostor je dobro obdelan le takrat, kadar ga opiše
več strokovnjakov z vseh strani!
K a j pa pri nas, k j e r ima jamsko raziskovanje že sorazmerno zelo dolgo
tradicijo za seboj?
Ogromno deskriptivnega dela j e že storjenega, vendar prave sinteze obeh
vrst opažanj, ki bi privedla do zaključnih opisov, imamo sorazmerno zelo,
zelo malo. Sem bi lahko šteli vzoren opis Taborske jame (Valter B o h i n e c ) ,
ledenih jam v Trnovskem gozdu ter delov podzemeljske Pivke (Ivan M i c h 1er). Saj so celo vsi dosedanji opisi Postojnske jame več ali m a n j deskriptivnega značaja, namenjeni turistični publiki. Študij tega našega največjega
jamskega objekta bo zahteval še veliko dela: m e r j e n j e vseh prelomnic, plastnih
razpok, ugotavljanje različne topljivosti apnenca v raznih delih jame itd. Pri
tem pa bo nujno potrebno pa veza t i speleogenetska raziskovanja z geološkimi,
morfološkimi in klimatskimi ugotovitvami bližnje in daljne jamske okolice.
Vsako raziskovanje raste počasi, organično v zaključen oris. Za dosego
tega cilja se tudi naša jamska raziskovanja poslužujejo obeh vrst opažanj.
Prav na historično-analitični poti j e prišel prof. Srečko B r o d a r do tako
važnih in temeljnih rezultatov, da ne bo mogel mimo njih nihče, ki bo raziskoval naš kras in naše jame. Na osnovi izkopavanj in opazovanj sedimentov
v Parski golobini in v drugih jamah Pivške kotline (Postojnska, Otoška jama,
Betalov epodmol), j e prišel do zaključka, da j e treba razlikovati v razvoju jam
Pivške kotline 4 faze, 2 erozijski in 2 akumulacijski. Začetek razvoja jamskih
prostorov postavlja v mlajši pliocen.
Zaradi velikega siginega bogastva naših jam bi bil študij o razvoju kapniških tvorb zelo ihteresanten. Ker pa j e kapniško bogastvo odvisno od toliko
različnih faktorjev, bi moral biti raziskovalec skrajno previden. Zelo zanimive
in važne sklepe o rasti sige nam d a j e že sama Postojnska jama. Razmeroma
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zelo hitra rast sige v umetnem predoru med Postojnsko in Črno jamo, sigasta
patina, ki j e v n e k a j letih prevlekla recentne podorne bloke v Podorni dvorani Vilharjevega rova, tanka sigasta plast, ki je na posameznih mestih prekrila po eksploziji bencina počrnele vhodne dele Postojnske jame, vse to so
indicije za starost jamske vsebine. Morda bi se dalo iz debeline siginih obročkov
tudi sklepati na klimatska nihanja prejšnjih dob. Seveda pa bi bila za vse te
meritve potrebna daljša doba in precizne merilne priprave.
Tudi geografska-geoloska opažanja so ustvarila pogoje za ugotovitev geneze naših jamskih prostorov. Poleg starejših geoloških raziskavanj pomeni
Melikovo delo o pliocenski Ljubljanici in Pivki temeljno delo za razumevanje
razvoja kraškega reliefa in starosti podzemeljskih prostorov na NotranjskemNa vsak način pa bo treba posvetiti pri proučevanju geneze in razvoja jam
vso pažnjo študiju s t r a t i g r a f i e in tektonike bližnje in daljne jamske okolice.
Šolski primer lokalne tektonske prepoke predstavlja črta, ki se vleče v Trnovskem gozdu prav pod vrh Velikih Golja,kov. Ob n j e j je nastal cel sistem jam,
od katerih so n a j b o l j izrazite znane ledene jame (Mala in Velika Paradana).
Pogostnost jam ob veliki idrijski prelomnici (zlasti v predelu Novega sveta,
od Hotedršice mimo Kale in Grčarevca) bi dala obenem s stratigrafsko ugotovitvijo važne zaključke ob primerjavi z jamami Pivške kotline in notranjskega Ravnika. Važno vlogo v razvoju podzemeljskih prostorov pa predstavlja
tudi mejna črta med krednimi apnenci in dolomiti. Tudi ta je močno vplivala
na nastanek jam.
Vse te pripombe so le nekaka oporišča, ki n a j bi vodila j a m a ï j a raziskovalca do zaključkov o starosti in genezi naših podzemeljskih prostorov. Končni
cilj pa je povezava vseh zakonitosti, ki ustvarjajo jame v eno enoto, v vzoren
oris nekega podzemeljskega prostora. Ta pot pa je zelo dolga in včasih zelo
naporna, ker zahteva od speleologa, da opazuje in zbira ves mogoči jamski
material ter ga skrbno analizira. Ta pot pa j e pri nas v večini še neprehojena.
Čeprav najtežja, pa j e vendar n a j b o l j hvaležna, ker ne bodo njeni zaključki
koristili samo najrazličnejšim znanstvenim panogam, ampak tudi praktičnim
gospodarskim ciljem.
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