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I. UVOD
Naj takoj na začetku te seminarske naloge poudarim,da se je prav v jamah začel
zadrţevati jamski človek. Tam mu je bila prva streha nad glavo.
Tako nam priča tudi najdišče krapinskih neandertalcev, katero je leta 1899 odkril
Dragutin Gorjanovič Kramberger, slavni hrvaški paleontolog, geolog, ki je na poziv
lokalnega učitelja Josipa Rehoriča prišel na hujšanje v hrib.
Kranberger je tekom šestih let izkopavanja odkril pribliţno 3000 paleotoloških ostankov
neandertalcev in ţivali, kar je največja takšna zbirka na svetu.
Šele v začetku 90-tih let prejšnjega stoletja so znanstveniki iz McMaster univerze v
Hamiltonu v Kanadi z analizo zobne sklenine nosoroga odkrili, da je krapinski
neandertalci izhajali iz zadnje velike ledene dobe oziroma, da so stari 130 tisoč let.

Neandertalci so ţiveli tako rekoč na začetku jam v skalnih votlinah obdanimi z temi
stenami in stropom, prednja stran votline je bila odprta, da jim je omogočala pogled
pred prihodom sovraţnikov.
Največ so izbirali take votline, da so imele vodo in bile zračne in delno suhe, kar jim je
omogočilo prijetno bivanje.

Krapina je odprt muzej krapinskih neandertalcev
Muzej so gradili 11 let tako, da so danes oprta vrata vsem obiskovalcem in si ga lahko
ogledamo pri Krapini mestu v Hrvaškem Zagorju.
Muzej prikazuje tudi zgodbo o nastanku sveta, zgodovini zemlje in prvih organizmih.
Vsak obiskovalec pa si lahko ogleda razvoj ţivljenja od prvih hominidov do krapinskega
neandertalca. Sprehod po muzeju se konča v dvorani, ki prikazuje kulturo evolucije
človeške vrste po neandertalcih.
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Krapinski pra človek
Če ţelite kaj več izvedeti obiščite Muzej krapinskih neandertalcev v Krapini na
Hrvaškem.
Turistična skupnost krapinsko - zagorske ţupanije
WWW.tz-zagorje.hr

II. NA KRATKO O JAMAH NA SLOVENSKEM
Naj vam najprej povem, da je Slovenija zelo bogata kar se tiče števila jam v podzemlju,
in to v povprečju zelo lepih in čistih jam.
Slovenija ima : vseh skupaj je 9264 podzemnih jam poleg tega pa še 4293 digitaliziranih

dokumentov in 30 e-beleţk. Lani poleti so jamarji popisali ţe 10 000. jamo – to
častivredno številko nosi Ţirovcova jama na Ulovki. (Vnosi v kataster trajajo in zato je v
katastru manj jam, kot pa jih je dejansko raziskanih...)
glej: http://e-kataster.speleo.net/v2/index.php
O Ţirovcovi jami glej http://www.drp-drustvo.si/forum/viewtopic.php?f=18&t=364
6 zaprtih
185 odprte jame z nadzorovanim vstopom
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8192 jame s prostim vstopom
Od teh najbolj obiskovane na prvem mestu Postonjska jama, Škocjanske jame,Vilenica,
jama Pekel, Predjama in še nekaj drugih manjših.
Škocjanske jame so mednarodno pomembno območje iz več razlogov:
od leta 1986 so vpisane na seznam Svetovne dediščine človeštva pri organizaciji
UNESC. So območje „kombinirane svetovne dediščine“ - svetovnega pomena je tako
naravna, kot kulturna dediščina območja Škocjanskih jam, kjer ni svetovno pomemben
le jamski sistem s podzemskim kanjonom Reke, ki je eden največjih na svetu in največji
v Evropi, ampak tudi udorni Velika in Mala Dolina in okoliške jame in kraški svet. (Nekaj
časa so bile Škocjanske jame na sramoto tedanje Jugoslavije vpisane tudi na seznam
ogroţene svetovne dediščine zaradi groznega onesnaţenja reke Reke – a na srečo se
je to razrešilo.)
O leta 1999 so Škocjanske jame na seznamu svetovno pomembnih mokrišč (kot prvo
podzemsko mokrišče), ki jih varuje Ramsarska konvencija (so Ramsarsko območje).
Od leta 2004 so del Biosfernega območja Kras pod okriljem UNESCO.
No, od 1996 je območje Škocjanskih jam z vplivnim območjem zavarovano kot regijski
park.

Postonjska jama
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Zakon o varstvu podzemnih jam je bil sprejet v Sloveniji 2004 leta.
Škocjanske jame so bile pa vpisna v konvencijo leta 1992.
Poleg varstevenih reţimov in pravil obnašanja v jamah pa ZVPJ natančno določa tudi
kršitve obnašanja v jami, za katere predpisuje visoke denarne kazni za posameznike in
pravne osebe.
Nadzor nad izvajanjem zakona izvaja inšpekcija pristojna z ohranjevanje narave, v
okviru Išpektorata RS za okolje in prostor.

III. NAMEN OHRANJEVANJA ČISTIH JAM
Podtalnica se napaja s pronicanjem vode, ki pade na površje, skozi tla in nad gladino
podtalnice leţečim sedimentom ali kamnino. Delci ali stene razpok sedimentov in
kamnin nenasičenega območja običajno delujejo kot filter in mehansko ter kemično
(sorptivna sposobnost tal!) očiščujejo vodo, ki pronica skoznje. Globlja ko je gladina
podtalnice, večja je sposobnost samočiščevanja. Na kraških območjih, kjer se voda v
podatlju pretaka skozi jaške in rove, ki nimajo filterske sposobnosti, pa je sposobnost
samoočiščevanja podtalnice zelo, zelo majhna, podtalnica pa je zato zelo občutljiva na
onesnaţevanje. Problem pri kraškem svetu je prav majhna samoočiščevalna
sposobnost in s tem zelo velika ogroţenost podtalnice, ki je glavni vir pitne vode.
Skrb za čistost podzemnih jam je zelo velika zaradi tega, ker v njih preteče zelo veliko
čiste pitne vode, katera se sama prečisti ko se prebija v jamskem podzemlju med
različnimi sestavinami tal. Zato se moramo dobro zavedat, da pridno čuvamo naš
površje tal , da ne odmetavamo smeti v brezna in da se zavedamo, kaj nam pomeni
čista pitna voda iz podzemlja.
Poslovni sistem Helios iz Domţal in Ministrstvo za okolje, prostor in energijo sta leta
1998 ustanovila Heliosov sklad za ohranjevanje čistih slovenskih voda. Cilj projekta
čiščenja kraških jam in brezensta bila zmanjšati onesnaţenost kraških voda in s
pomočjo čistilnih akciji ozaveščati javnost o negativnih vplivih onesnaţevanja
podzemlja.
Prvotno akcijo čiščenja kraških jam in brezen je Helios leta 1999 razširil še na projekt
oţivljanja krajevnih vodnjakov v Sloveniji. Sklad je v treh letih finančno omogočil
čiščenje dvanajstih kraških jam i oţivitev štirih zapuščenih vodnjakov.
Pri teh čistilnih Akcijah je sodelovalo veliko jamarskih društev pa tudi ostalih društev
kateri so sodelovali pri čiščenju na površju kot je bila tudi izvedena vsesplošna čistilna
akcija OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU, ki je bila 17.aprila 2010. Naj omenim
tudi organizacijo KRKA, ki je z svojim sponzoriranje jamarskim društvom tudi veliko
pripomogla ,da se je očistilo kar nekaj jam in brezen
Naj navedem nekaj glavnih čistilnih akciji v jamah v preteklih letih:
Kopriva

2011

Ovsed

2010

Mokrc

2009
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Krim

2007

Skedenca

2004

Selova jama

2001

Brinščica

1998

V planu pa je še za očistiti nekje okrog 99 jam.

IV. JAME KOT NARAVNE VREDNOTE IN OBMOČJA NATURA 2000
Jame in brezna so ena najpogostejših in hkrati najbolj prepoznavnih naravnih vrednot,
ki so zaradi prepleta geomorfoloških, geoloških, hidroloških in zooloških vsebin tudi
izjemno občutljiv del narave. Varovanje podzemnih jam s zaradi specifičnosti jamskega
okolja v veliki meri razlikuje od varstva drugih naravnih pojavov na površju. Zato jih
poleg Zakona o ohranjevanju narave v Uradnem listu RS, št.49/2004 obravanava tudi
Zakon o varstvu podzemnih jam.
Podzemeljske geomorfološke naravne vrednote-jame v Sloveniji in območne enote
ZRSVN
Na seznam so bile bile uvrščene praktično vse jame, registrirane v katastru, ki ga vodi
Jamarska zveza Slovenije. Za vpis je predvidenih še 863 jam, odkritih v letu 2005 2007. Jame, ki so bile v preteklosti uničene, zasute oziroma razvrednotene, niso
uvrščene med naravne vrednote.
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Omreţje Natura 2000 in jame
Z vstopom v Evropsko unijo je slovenski kras postal eden ključnih delov evropskega
ekološkega omreţja Natura 2000. Vanj so vključeni Dinarski kras s kraškimi polji, kras v
osrednjem delu Alp ter izstopajoči otoki krasa v predalpskem svetu. Slovenski kras se v
svetovnem merilu ponaša s pestrostjo podzemskega ţivalstva, med katerimi izstopajo
številne endemične vrste. V omreţju Natura 2000 smo v okviru habitatnega tipa (HT)
8310 Jame dolţni ohranjati pestro jamsko ţivalstvo, še posebej pa jamskega hrošča
drobnovratnika, jamsko školjko Kuščerjevo kongerijo in človeško ribico, pa tudi zimska
in poletna jamska zatočišča sedmih vrst netopirjev.
V sklopu Nature 2000 je opredeljenih 65 območij, ki jih moramo varovati zaradi
občutljivosti podzemeljskih habitatnih tipov, ki spadajo med ene najbolj ogroženih v
Evropi. Poseben pomen imajo jame z velikim številom specializiranih podzemskih vrst
ter jame iz katerih izhajajo osebki na podlagi katerih so biologi prvič opisali določeno
vrsto. Takim jamam pravimo, da so tipsko nahajališče neke vrste. Z namenom
ohranjanja jamskih habitatov je bilo določenih okoli 100 jam, 45 jam pa predstavlja tudi
edino znano nahajališče nekaterih vrst oz. podvrst živali. Po številu jamskih vrst
trenutno vodi Postojnsko – Planinski jamski sistem s 85 opisanimi jamskimi vrstami.
Slovenija pa je na prvem mestu na svetu po številu jamskih endemičnih vrst.
Uradna Pravila za obiskovanje podzemskih jam, so prikazana in se jih najde na straneh
ARSO: http://www.arso.gov.si/narava/podzemne%20jame/pravila%20obiska/

V. ŢIVALI V JAMAH
V jamah najdemo različne skupine ţivali:
Naključni obiskovalci v jame zaidejo naključno, vanje padejo ali pa iščejo zatočišče pred
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sušo ali mrazom. Jamskemu okolju niso prilagojeni.
TROGLOKSENI: so ţivali, ki jame redno uporabljajo v določenem ţivljenjskem obdobju,
pri prehranjevanju pa so vezani na zunanje okolje.
TROGLOFILI: so površinske vrste ţivali, ki se lahko v podzemlju tudi razmnoţujejo. V
jamah imajo zato lahko tudi povsem jamske populacije.
TROGLOBIONTI: so podzemeljskemu okolju tako prilagojene vrste ţivali, da zunaj jam
navadno sploh ne morejo preţiveti. Prilagojeni so temi, visoki vlaţnosti in ustaljeni
temperaturi.

Jame s prisotnim jamskim hroščem drobnovratnikom
S stališča Nature 2000 so posebej cenjene jame, v katerih je potrjena prisotnost
brezokega in nepigmentiranega jamskega hrošča drobnovratnika (Leptodirus
hochenwarti), ki ima kar šest podvrst. Je prva opisna vrsta jamskega hrošča na svetu,
njegova prisotnost je bila zabeleţena v več kot 77 jamah Krasa in Dinarskega krasa
Slovenije, 59 lokacij je vključenih v omreţje Natura 2000 in sicer v 16 območij
opredeljenih za varovanje habitatov drobnovratnika.

Jame bivališča človeške ribice in preostale vodne favne
V okvir Nature 2000 sodi tudi večina ključnih slovenskih kraških rečnih ekosistemov.
Poleg površinskih tokov so opredeljena tudi njihova kraška zaledja in izviri, ki so
zakladnica pestre podzemske vodne favne na čelu z endemični vodni polţi in niţjimi
raki. Habitatna direktiva posebej izpostavlja varstvo jamske školjke Kuščerjeva
kongerija (Congeria kusceri), ki je pri nas znana le v izviru Krupe v Beli krajini, ter
človeške ribice (Proteus anguinus), največjega jamskega vretenčarja. Človeška ribica je
endemit Dinarskega krasa. V Sloveniji jo najdemo vsaj v 70 jamah, 58 od teh jam je
vključenih v 26 območij Natura 2000 znotraj katerih jo varujemo. V Beli krajini najdemo
tudi pigmentirano podvrsto črnega močerila (Proteus anguinus parkelj).
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človeška ribica (Proteus anguinus) (avtor fotografije: Slavko Polak)

Jame zatočišča netopirjev
Številne jame nudijo zatočišča netopirjem. V omreţje Nature 2000 je vključenih 51 jam
opredeljenih za varstvo netopirjev. Med njimi prevladujejo jame, ki imajo vlogo
prezimovališč, na katerih so najbolj pogoste številčne kolonije netopirjev iz druţine
podkovnjakov, topli vhodni deli jam (18) pa so domovanje porodniških kolonij več vrst
netopirjev.
Prekomerno vznemirjanje netopirjev med hibernacijo, še bolj pa med kotitvijo je
nedopustno.
V primeru motenj netopirji največkrat zapustijo zatočišča, s čimer se lahko poveča
njihova smrtnost in moţnost preţivetja, kar še posebej velja za mladiče.
Obiske jam ali delov jam, ki so opredeljena kot zatočišča netopirjev, je zato potrebno v
času njihove prisotnosti omejiti, oz. preloţiti na obdobje, ko netopirji v jami niso prisotni.
Ob spremljanju stanja zatočišč je bilo ugotovljeno, da je raba posameznih jam s stališča
varstva netopirjev konfliktna.
Zato načrtujemo z obiski pomembnejših jamarskih sredin ter vzpostavitvijo zavezništva
pri izvedbi naravovarstvenih aktivnosti
V primeru motenja netopirjev med zimskim spanjem se močno poveča smrtnost in
zmanjša moţnost preţivetja zime, zlasti za mladičke
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navadni netopirji (Myotis myotis) (avtor fotografije: Andrej Hudoklin)

VI. UKREPI VARSTVA NARAVE
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN), je strokovna drţavna
institucija, kateremu naloge določa Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2 ) (Uradni list
RS št. 96/2004).
Primarno poslanstvo zavoda je ohranjanje slovenske narave. Posebno skrb namenjajo
naravovarstveno najvrednejšim oziroma najbolj ogroţenim območjem. Mednje sodijo
tudi jame, ki so podzemeljske geomorfološke naravne vrednote drţavnega pomena in
naravno dobro (Zakon o varstvu podzemnih jam, Uradni list RS, št. 2/2004).
ZRSVN opravlja vrednotenje narave oz. evidentiranje naravnih vrednot, pripravlja
strokovne predloge za vpis izjemnih delov narave v register naravnih vrednot, kar
vključuje tudi predloge za razglasitev le teh po pomenu na lokalne ali drţavne. Zavod
pripravlja tudi strokovne podlage za ukrepe varstva jam: (1) skrbništvo, (2) zavarovanje,
(3) obnovitev.
Za učinkovito varstvo ogroţenih jam z nadzorovanim vstopom bodo v prihodnje izvajali
ukrepe varstva jam, med katerimi bodo najpogostejša sklepanja skrbništev nad
jamami. V tem okviru se bo lahko izvajal nadzor vstopa v jamo, postavila jamska
infrastruktura za nadzor vstopa (vrata, ograja, ključavnica), vodile vpisne knjige ter
nadzorovalo upoštevanje prepisanega varstvenega reţima, skrb za ohranjaje jame,
jamskega ţivega sveta in inventarja.
Skrbnika bodo imenovali na podlagi javnega natečaja. Določitev jam za skrbništvo
določi Minister na podlagi strokovnega predloga ZRSVN. Strokovni predlog mora
upoštevati naravovarstvene vrednosti in ogroţenosti posameznih jam.
Vlada RS je v oktobru 2007 sprejela Operativni program – program upravljanja z
območji Natura 2000 za obdobje 2007 – 2013, ki opredeljuje varstvene cilje, ukrepe
varstva in podrobnejše usmeritve na območjih Natura 2000 v Sloveniji. V tem programu
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je kot eden izmed ciljev na področju ukrepov varstva narave za ohranjanje biotske
pestrosti navedeno tudi indikativno število načrtovanih skrbništev jam.

VII. PREDSTAVITEV JAMARSKEGA KLUBA TEMNICA

Klub je ustanovila skupina ljubiteljev narave z območja Goriškega Krasa l. 1977. V
takratnih časih je bil to prvi registriran jamarski klub na območju severne Primorske.
Klub prostovoljno zdruţuje mlade in stare ljubitelje narave, podzemnega sveta in
raziskovalce ostankov 1.sv. vojne. Osnovne dejavnosti kluba: - Vodenje po Poteh miru
po Krasu in jamah vključenih v sklop poti - Vodenje in organiziranje spustov v jame na
področju Goriškega krasa - Organizacija tečajev in priprava na izpit za jamarja
pripravnika ali jamarja - Organizacija speleoliških ekspedicij - Organizacija dogodkov v
povezavi z jamarstvom (informativni dan jamarskega kluba, ţive jaslice v Krompirjevi
jami, informativni dnevi za šolarje...)
Povzetek z njihove spletne strani:
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VIII. KJE SMO DOMA

Več si lahko ogledate in preberete na spletni strani
www.jkt.si
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IX. ZAKLJUČEK
S to seminarsko nalogo sem vam hotel prikazati, kako je za nas pomemben tudi jamski
svet, zakaj nam vse koristi in nam pride prav.
Analize poročil jamarske zveze in turističnih informacij o jamah kaţejo na to, da se
vedno bolj varuje to naše jamsko podzemlje. Taki rezultati so posledica dejanj človeka
na naravo, kjer v današnjem svetu izgubljamo realen stik z naravo in jo neposredno
izgubljamo. Jamarji ţe od nekdaj osveščajo ljudi o dogajanju in posledicah v podzemlju
in jim s tem ţelijo pribliţati čim bolj realno stanje o naši naravi, da bi imeli ljudje čim bolj
spoštljivi odnos do narave in se obnašali v njej kot nam ona to omogoča.
Ko sem razmišljal o jamah, sem najprej pomislil na prvo zavetišče človeka, nato na
naše vire pitnih voda, zanimivost za raziskovanje in jamski šport namen za turizem
(ogledi naših najlepših biserov v podzemlju na primer največja Postojnska jama,
Škocjanske jame in še nekaj drugih).
Bojim se, da v današnjem času še premalo znamo ceniti in spoštovati naše površje, ki
ga nenehno onesneţujemo. Naredimo pa premalo, da bi bilo bolj čisto, ker zaradi
nekaterih onesnaţenj površja prihaja v podtalničnih vodah do onesnaţenja .
Ţelim si in pripomogel bom k temu kot VGN, da bom osveščal ljudi o pravilnem
ravnanju z naravo, saj kot pravijo pregovori “ne igraj se z naravo, če ne ti bo ona vse to
vrnila, več kot si ji vzel.”
Povdariti moram, da nam je v velik ponos naš jamarski klub Temnica, v katerem pridno
ţe aktivno 34 let delujemo kot varuhi te naše narave v podzemlju. Prav tako sodelujemo
ţe dobrih 10 let s skupino jamarjev iz Češke, kateri prihajajo k nam dvakrat letno in
nam pomagajo pri raziskovanju in varovanju naših jam na našem območju. Tako
imamo najbolj raziskovano območje na Krasu v Sloveniji, nakar smo tudi letos vknjiţili v
register jam kar novih 8 jam.
S tem svojim znanjem, ki sem ga pridobil, bom v prihodnje izvajal nekatere akcije za
varovanje narave in vseh naših voda, ki nam dajejo ţivljenje.
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X. VIRI
1. Iz medmreţja na internetnih straneh o jamah
2. Spletna stran o JKT klubu
3. Slike so avtorji JKT
4. Simić Marko: Varujmo naše jame, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave, 2000 (Ljubljana)
5. Badino, Giovanni in Verša, Dorotea: Jame in jamarji: vse kar ste ţeleli vedeti o
jamarstvu, pa niste imeli koga vprašati, Ljubljana: Tamarska zveza Slovenije, 1998
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