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INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE KRASA
PRI SLOVENSKI AKADEMIJI ZNANOSTI IN UMETNOSTI
V POSTOJNI
Peter H a b i č *
Nastanek in razvoj inštituta
Postojna je kot središče klasičnega krasa s svojo svetovno znano Postojnsko jamo in drugimi kraškimi znamenitostmi že sredi preteklega
stoletja postala zibelka speleologije, to je nove naravnoslovne vede o
kraškem podzemlju. Na podlagi dolgoletne tradicije speleoloških prizadevanj, ki so jih gojili razen domačinov Slovencev tudi predstavniki
drugih narodov, zlasti Avstrijcev, Čehov, Francozov in Italijanov, se je v
začetku tega stoletja rodila zamisel o ustanovitvi znanstvenega speleološkega inštituta v Postojni. Glavni pobudnik je bil ugledni speleolog
in dolgoletni upravnik Postojnske jame Ivan Andrej Perko (1875—1941).
Prva svetovna vojna je zavrla njegova prizadevanja in tako je bil šele
leta 1929 ustanovljen v Postojni italijanski državni inštitut za speleologijo z muzejsko zbirko ter biospeleološkim laboratorijem v Postojnski
jami. Italijani so začeli izdajati v Postojni tudi revijo Grotte d'Italia in
urejati kataster jam.
Po osvoboditvi Slovenskega Primorja je italijanski inštitut prenehal
z delom. Del njegovih zbirk in biblioteke so odpeljali v severno Italijo,
preostalo dediščino pa je leta 1945 prevzela Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter leta 1947 ustanovila svoj zavod za raziskovanje
krasa s širšimi nalogami od prvotnega speleološkega inštituta. Zaradi pomanjkanja prostorov in kadra je sprva slonelo delo predvsem na upravniku, vnetemu jamarju, geografu in zdravniku dr. Alfredu Šerku (1910
do 1948), ki je bil hkrati tudi direktor turističnega zavoda Kraške jame
Slovenije. Žal je tragična smrt prekinila njegovo plodno in vsestransko
dejavnost. Po Šerkovi smrti pa do leta 1971 je upravljal inštitut akademik prof. dr. Srečko Brodar. Za njim je prevzel upravništvo prof. dr.
Maks Wraber, vendar je tudi njegova prizadevanja prekinila prezgodnja
smrt in tako je leta 1972 postal upravnik akademik prof. dr. Svetozar
Ilešič, ki je v začetku leta 1976 zaradi bolezni prepustil upravništvo
dr. Petru Habiču. Pomembne naloge vršilca dolžnosti upravnika v Postojni je od 1951 do 1962 opravljal dr. Roman Savnik, od 1964 do 1974
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je bil pomočnik upravnika v Postojni dr. Peter Habič, od 1974 dalje pa
dr. Rado Gospodaric.
Prvi trije stalni sodelavci so bili geograf dr. R. Savnik in biologa
E. Pretner ter F. Hribar, ki so se jim nato pridružili še arheolog F. Leben
in geološki tehnik J. Gantar ter jamski vodnik S. Modrijan.
Y začetku šestdesetih let se je del kadra zamenjal. Odšla sta J. Gantar in F. Hribar, dr. R. Savnik se je upokojil, umrl pa je S. Modrijan.
Nanovo so bili nameščeni geolog R. Gospodaric, geografa dr. I. Gams
in P. Habič, jamski vodnik A. Yadnjal, risarka Y. Elesini, nato pa še
geograf dr. F. Habe in biolog B. Drovenik. Ko so odšli v Ljubljano dr.
I. Gams, F. Leben in B. Drovenik, so se zaposlili geograf A. Kranjc,
bibliotekar Maja Kranjc, jamomerec I. Kenda, geolog F. Sušteršič, biolog
T. Novak, tajnica Katja Benčič in kemik Janja Hladnik.
Po ustanovitvi Kraške muzejske zbirke leta 1974 so se s pripojitvijo
Notranjskega muzeja pridružili inštitutu še arheolog Tilka Urleb, administratorka Kristina Čepek in preparator M. Vilhar, ki ga je po smrti
nadomestil J. Hajna.
Za kadrovsko in delovno okrepitev inštituta so bili primerno preurejeni delovni prostori in dopolnjena raziskovalna oprema v nekdanji grajski in sodnijski zgradbi, ki je zahtevala tudi večja vzdrževalna dela, zlasti v letih 1956,1964/65 in 1974/75.
Dejavnost inštituta
Raziskovalno delo se je začelo šele po letu 1951, ko so bili nameščeni
prvi raziskovalci in se je inštitut preselil v sedanjo zgradbo v Postojni.
Najprej so stalni in zunanji sodelavci raziskovali kras v okolici Postojne,
na Slavinskem in Prestranškem Ravniku, nato v okolici Idrije, Hotedršice
in Tomaja, dalje ob ponikvah Temenice na Dolenjskem, v okolici Taborske jame in drugod. Urejali so kataster kraških pojavov in preučevali
zgodovino raziskovanja slovenskega krasa. Preuredili in dopolnili so
speleološko zbirko ter jo odprli za javnost leta 1957.
Speleološke raziskave so bile nadalje usmerjene v odkrivanje podzemeljske Pivke, Cerkniškega jamskega sistema in raziskovanja krasa
med Postojno, Planino in Cerknico. S temi raziskavami so bila dosežena
nova dragocena spoznanja o razvoju in preoblikovanju kraškega površja
in podzemlja v kvartarni dobi in so bistveno izpopolnila znanje o hidroloških in speleoloških razmerah v porečju Ljubljanice. Speleološko in
hidrološko je bil proučen tudi kras med Idrijco in Vipavo, porečje zgornje Pivke, območje Javornikov, zaledje izvirov Ljubljanice in še posebej Cerkniško jezero v zvezi s poskusnim zajezevanjem požiralnikov.
V zvezi s projektiranjem in izgradnjo avtoceste smo raziskali predvsem
vrtače in kraške votline glede na dinamiko in stabilnost kraških tal v
predelu med Vrhniko in Postojno ter med Senožečami, Divačo in Sežano. V sodelovanju z drugimi ustanovami in vodnogospodarskimi organizacijami smo sodelovali pri preučevanju kraških vodnih virov za
oskrbo naselij.
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Leta 1971 smo s finančno podporo Raziskovalne skupnosti Slovenije
začeli z izdelavo osnovne speleološke karte Slovenije in do leta 1975 obdelali že več kot polovico slovenskega krasa po listih jugoslovanske topografske karte 1:50.000, in sicer območje Notranjskega, Primorskega in
Dolenjskega krasa z Belo krajino. Y delu je speleološka karta zahodnega dela predalpskega in alpskega krasa.
Sodelavci so doslej opravili tudi številne druge raziskave in študije,
npr. o tektoniki krasa, o jamskih sedimentih, o intenzivnosti korozije,
o hitrosti odlaganja sige, o rasti in starosti kapnikov itd. Pripravili so
načrte za turistično ureditev Zelških jam in preureditev poti v Škocjanskih jamah. Sodelovali so pri odkrivanju in merjenju novih rovov v Pološki in Kačji jami ter pri drugih pomembnejših speleoloških odkritjih v
zadnjih desetletjih. Posebej je treba omeniti stalno skrb za varstvo krasa
in jam, saj je to področje še posebej izpostavljeno raznim oblikam onesnaževanja. V zadnjem času smo predvsem preučevali vodne razmere v
jamah in sodelovali pri predhodnih raziskavah in sledenju podzemeljskih voda v kraškem delu porečja Ljubljanice. Rezultati obsežnih raziskav, ki so jih izvajali številni domači in tuji raziskovalci, so bili predstavljeni na 3. mednarodnem simpoziju o sledenju podzemeljskih voda,
ki ga je organiziral inštitut septembra 1976 na Bledu. Raziskave so trajale od 1. 1972 do 1975.
Sodelavci inštituta so tudi biospeleološko raziskali številne jame po
Dinarskem krasu. Odkrili so razne nove vrste jamskih živali, ugotovili
razširjenost posameznih vrst in dokazali, da se takoimenovana kranjska
favna razteza vse od Soče do južnega Velebita. Sodelavec Egon Pretner
je za svoja dolgoletna biospeleološka raziskovanja prejel več tujih in
domačih priznanj, med njimi leta 1974 Jesenkovo nagrado in leta 1976
nagrado Sklada Borisa Kidriča. V jamah ob robu Pivške kotline je
upravnik akademik Srečko Brodar odkril in raziskal bogata kamenodobna nahajališča in s tem obogatil znanje o ledenodobnem človeku na našem Krasu. Za življenjsko delo je prejel leta 1974 nagrado AVNOJ.
Novoustanovljena Kraška muzejska zbirka pa je ob tej priložnosti pripravila prvo razstavo z naslovom Pračlovek na Pivškem.
Pomembnejše razprave sodelavcev so bile objavljene v 7 zvezkih Acta
carsologica. Prvih 5 zvezkov nosi slovenski naslov Poročila, zadnja dva
pa sta pod uredništvom prof. S. Ilešiča dobila novo ime Krasoslovni
zbornik. Številne razprave in drugi prispevki sodelavcev so objavljeni
v sorodnih publikacijah doma in po svetu. Inštitut goji stalne stike z raznimi inštitucijami in številnimi raziskovalci krasa po svetu ter prejema
v zamenjavo njhove speleološke publikacije. Vsako leto obiščejo inštitut
domači in tuji krasoslovci in drugi strokovnjaki, kar prispeva k neposredni izmenjavi teoretičnega in praktičnega znanja o krasu, hkrati pa
koristi turističnemu ugledu našega krasa.
Inštitut je doslej že precej prispeval k organizaciji jamarske dejavnosti v Sloveniji in Jugoslaviji. V Postojni je bil več let sedež Jamarske
zveze Slovenije in Speleološke zveze Jugoslavije. Njegovi sodelavci že
vrsto let urejajo društveno glasilo Naše jame in so tudi precej pripo179
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mogli k uspešni organizaciji 4. mednarodnega speleološkega kongresa
leta 1965 v Ljubljani.
Podrobna poročila o vsakoletnem delu inštituta z bibliografskimi podatki sodelavcev so objavljena v Letopisih Slovenske akademije. Tudi
v prihodnje bo inštitut v okviru svojih možnosti skrbel za razvoj krasoslovja v Sloveniji z odkrivanjem, raziskovanjem in dokumentiranjem
kraških pojavov, s preučevanjem razvoja kraškega površja in podzemlja
ter njunih geoloških, hidroloških, bioloških in geografskih značilnosti,
tako v znanstvene kot tudi za praktične namene. Skrbel bo za muzejsko
in publicistično dejavnost ter razvijal sodelovanje s sorodnimi ustanovami doma in po svetu.

THE INSTITUTE OF KARST RESEARCH OF THE SLOVENE ACADEMY
OF ARTS AND SCIENCES AT POSTOJNA
Peter H a b i č
(Summary)
The report of the Institute of Karst Research at the Slovenian Academy
of Arts and Sciences contains a short historical overview of the activities of
that institution during the last few years. The main activity was research of the
karst from the aspects of geomorphology, speleology and biology, first in the
area around Postojna, Vipava, Upper Pivka, the Cerknica Lake and in the
Javornik Mt., and later in the areas between Senožeče, Divača and Sežana viz.
between Vrhnika and Postojna. The publication "Acta carsologica", now renamed "Krasoslovni zbornik", is also edited b y the Institute.
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