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"Vsakdo, ki se je  vozil iz lepe Šaleške doline v Slovenj Gradec, se živo spominja romantične 
soteske, imenovane Huda Luknja. Prikladnejšega imena ji naši  pradedje niso mogli izbrati." 
 
Tako je zapisal Fran Kocbek že v prvem letniku Planinskega vestnika – daljnega leta 1985 
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Soteska Huda luknja – kraški biseri TISNIKA 

NAMEN 
Namen naloge je  kratka predstavitev soteske Huda luknja.  Želim ugotoviti kakšen je vpliv  
Šaleške planinske poti – ŠPP in kako kontrolirani in nekontrolirani obiski soteske in jame Huda 
luknja vplivajo na ekosistem.   
 

CILJI IN METODE DELA 
Obravnava podatkov  (pregled statistike obiskov  ŠPP in jame Huda luknja, pogovor z 
markacisti  PD Velenje ter jamarji)  o organiziranih in neorganiziranih obiskih – predvsem jame 
Huda luknja z namenom raziskave vpliva na ogroženost netopirjev in kapnikov. 
 

UVOD 
Najbolj izrazit kraški pojav na našem področju je soteska Huda luknja, kilometer dolga slikovita 
soteska. Če se peljemo po magistralni cesti Velenje - Slovenj Gradec se po sedmih kilometrih 
dolina zoži v  sotesko Hudo luknjo. Na vsaki strani soteske se dvigujejo strma pobočja Tisnika 
in Pečovnika, ob avtomobilski cesti pa teče reka Paka.  
 
Za področje je značilna apnenčasta kamninska zgradba. Padavine in ponikalnica Ponikva so 
tisočletja raztapljale apnenčasto kamenino Tisnika in ustvarjale kraške jame. Pokrajini pravimo 
štajerski kraški svet oziroma osameli kras. Bogatijo ga številni naravni zakladi: kraške jame, 
brezna, požiralniki, vrtače, ponikalnica. Pester je rastlinski in živalski svet. Tu najdemo 
endemita:  kortuzovko  (Cortusa matthioli) iz rodu jegličevk  in hroščka (Aphaobiella 
tisnicensis), ki je dobil ime po hribu Tisnik. 
 
Tudi človek je na Tisniku pustil svoje sledi, saj se je pojavil že v zarji človeške zgodovine. 
Arheološke najdbe pričajo,da je bil človek na tem prostoru prisoten že v  dobi neandertalca, 
rimski dobi in v srednjem veku. Soteska je služila kot zatočišče  pred turškimi vpadi, pa tudi 
roparskim vitezom, ki so tu po legendi skrivali naropane zaklade. 
 
Z gradnjo ceste se je burna srednjeveška preteklost soteske končala. Cesta pa je pripeljala ljudi. 
Jama Huda luknja, ki je vedno burila domišljijo,  je zaradi lahke dostopnosti postala privlačna in 
je tako ena naših najstarejših turistično urejenih jam, saj je bila odprta za širšo javnost že daljne- 
ga  leta 1985.Jamo Huda luknja so od konca preteklega stoletja že trikrat odprli za javnost – 
turizem, enkrat pa je bila celo eletrificirana . Brvi in podi so bili vedno leseni: les pa v vlažni 
jami hitro strohni.  
 
Med drugo svetovno vojno je sotesko prečkala XIV. Divizija. V kraških jamah so bili skriti 
ranjenci (od tod ime jama Bolnica), tu so potekali zadnji boji še po nemški predaji v Topolšici. 
 
Skozi sotesko od leta 1974 poteka tudi del ŠPP – šaleške planinske poti, ki se mimo Hude 
luknje, Pilance in Špehovke povzpne na Tisnik in preko njega naprej proti Završam. 
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Soteska Huda luknja – kraški biseri TISNIKA 

V Velenju je bilo jamarsko društvo imenovano Speleus ustanovljeno 1934. Skrbelo je  za 
varnost obiskovalcev, vzdrževalo poti in naprave v jami. Jamo so zaradi slabega obiska in 
dotrajanosti lesenih objektov zaprli, pa tudi društvo je po letu 1953 nehalo delovati.  
Od leta 1997 pa deluje skupen koroško-šaleški jamarski klub SPELEOS-SIGA.  Zgradili so 
kočo, strokovno vodijo izlete, izobražujejo podmladek  in raziskujejo.  
 
Jamarji in ostali ljubitelji narave si želimo, da bi soteski in jami Huda luknja dodelili 
spomeniško zaščito – krajinski park? 
 
 

GEOGRAFIJA HUDE LUKNJE IN NJENE OKOLICE 
Naravna vez Šaleške doline je reka Paka, ki  izvira na južnem pobočju Pohorja. V zgornjem 
toku teče skozi pregrajo vzhodnih Karavank (med Plešivcem in Paškim Kozjakom). Med  
Dolinškim podoljem in Velenjsko kotlino se reka prebija skozi ozko, slikovito sotesko, 
imenovano Huda luknja. Obdajajo jo strma pobočja Stropnice, Smodivnika, Pečovnika, Tisnika 
in Paškega Kozjaka. 
 
 
 

 
pogled v sotesko Huda luknja s severne strani –  

v ozadju Paški Kozjak 
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Soteska Huda luknja – kraški biseri TISNIKA 

Reka  Paka si je med njimi urezala pravi kanjon. Kilometer dolga soteska Huda luknja  deli 
pogorje na zahodni del, najvišji vrh je Tisnik (786 m) in na vzhodni del z najvišjim vrhom 
Pečovnik  (794 m). 
 

 
hrib Tisnik se strmo dviguje nad sotesko reke Pake 

 
V prejšnjem stoletju je Huda Luknja zaradi svoje prepadne soteske spadala med najbolj 
privlačne naravne znamenitosti na ozemlju Slovenije. Pred zgraditvijo ceste in železnice je 
vodila pot s Koroške na Savinjsko stran čez Graško goro (mimo Podgorja in Šmiklavža). 
 

 
avtomobilska cesta skozi sotesko (levo: 

strma pobočja Tisnika; desno: Pečovnika) 
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Soteska Huda luknja – kraški biseri TISNIKA 

Zaradi apnenčaste kamninske zgradbe se tod  pojavlja kraški svet. Zakraselo je skoraj celo 
področje. Območje Tisnika je kraški svet v malem. Skalno pobočje nad sotesko je razčlenjeno   
s številnimi kraškimi zajedami, vrtačami, ostmi korozijsko razjedenega apnenca, pod skalnimi 
stenami pa so tu in tam vhodi v krajše vodoravne in poševne jame. 
 
V pogorju  Tisnika poznamo 20 dostopnih kraških votlin. Med njimi je daleč na okrog znana 
vodna  jama Huda luknja, ki je bila tudi najprej odkrita. (Prva  jamarska raziskovanja so se tod 
začela leta 1891 pod vodstvom domačina Ivana Vivoda). 
 
 
 
 

 
vhod v jamo Huda luknja 
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zemljevid soteske 
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Soteska Huda luknja – kraški biseri TISNIKA 

Iz Šentviškega hribovja se v sotesko Pake stekajo položne grape, po katerih tečejo tukajšnji  
potoki. Požiralniki potrjujejo, da  voda podzemeljsko odteka. Ponikva pod Šentvidom kar 
naenkrat skrivnostno ponikne v skalne ponore. Spet se pojavi  v jami Huda luknja. V njej se 
razlije v jezerce in se spušča v močnem slapu v nižji nivo jamskega sistema . Izliva se v reko 
Pako. 
 
 
 
 
 

 
požiralnik Ponikve 
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GEOLOŠKA ZGRADBA IN KRAŠKI POJAVI TISNIKA  
Kamninsko zgradbo Tisnika in sosednjih hribov tvorijo karbonatne kamnine vzhodnih 
Karavank. Zanje je značilna raznolika geološka zgradba . Sestavljajo jo apnenci, laporji in 
konglomerati. Prevladujoči kamnini sta triadni apnenec in dolomit  iz časa srednjega in 
zgodnjega triasa.  
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Soteska Huda luknja – kraški biseri TISNIKA 

Površje Tisnika je geografsko razgibano, kar je posledica tektonskega delovanja  v geološki 
preteklosti. Najizrazitejša preloma  potekata v smereh vzhod- zahod in jugovzhod-severozahod, 
tako da so vse kraške jame zasnovane ravno na teh prelomih. Jame nastanejo zaradi prelomov 
kamnin, korozije (raztapljanje apnenca) in erozije (odnašanje  prsti).  
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Soteska Huda luknja – kraški biseri TISNIKA 

Pomemben je geomorfološki in hidrografski razvoj  pokrajine Tisnika. Znana je hipoteza 
Antona  Melika, da bi naj v pliocenu tukajšnji potoki odtekali v nekdanjo Mislinjo, torej proti 
vzhodu (Dolič-Vitanje), medtem ko naj bi se ob koncu pliocena preusmerili proti severozahodu 
v Dravo, del pritokov pa v staro Pako proti jugu.  
 
 
 
 
 

 
pliocenska Šaleška reka 

 
 
 
 

Sprva je Paka  tekla ob zahodnem vznožju Tisnika, kasneje pa je predrla apnenčast greben med 
Tisnikom in Pečovnikom. Temu premikanju so sledili tudi njeni pritoki, ki so odtekali v 
prepustni apnenec Tisnika, ter se v soteski pojavljali kot kraški izviri. V apnenčasti kamnini so 
nastajale pretočne kraške jame. Nekatere  so pozneje zasule naplavljene usedline in grušč, zato 
so danes le delno prehodne. 
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Soteska Huda luknja – kraški biseri TISNIKA 

NARAVNE ZANEMENITOSTI TISNIKA 
Tisnik še zdaleč ni kompakten masiv, kot se zdi na prvi pogled, temveč je prepreden s prelomi 
in špranjami, ki so posledica preteklosti. Hrib Tisnik spada med najbolj prevotljeno področje v 
Sloveniji (na km2). 
 
 

 
podrobnejši zemljevid nekaterih jam Tisnika 

 
 
Jamski arhipelag  Tisnika zajema naslednje jame: jamo  Hudo luknjo, jamo Školjko, jamo 
Dimnik, Jurčevo luknjo, jamo Špehovko, jamo Pilanco, jamo Lisičnico , Koprivško luknjo, 
jamo Klet in jamo Bolnico. 
 
Tisnik pa se razen s kraškim podzemljem ponaša še s številnimi živalskimi in rastlinskimi 
vrstami, med katerimi najdemo tudi endemite. 
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Soteska Huda luknja – kraški biseri TISNIKA 

KRAŠKE JAME IN BREZNA 
 

Jama HUDA LUKNJA 

 
je najdaljša jama v kraškem pogorju Tisnika. Imenuje se tako kot soteska, ki jo je reka Paka 
vrezala med hriboma Tisnik in Pečovnik.  Jama Huda luknja predstavlja nekdanjo in sedanjo 
vodno pot potoka – ponikalnice imenovane prav po tej značilnosti Ponikva.  

 
 

 
vhod v jamo Huda luknja 

 
 

 

 
geološki prerez Tisnika z vrisanima rovoma jame Hude luknja in jamo Lisičina 
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Soteska Huda luknja – kraški biseri TISNIKA 

Nekoč je tekla više, kar dokazujejo tudi izredno lepi kapniki v Medvedjem rovu.  Rov se nahaja 
v zgornjem nivoju jamskega sistema Hude luknje, približno 40 m na d spodnjo etažo jame. V 
njem je Ponikva ustvarila veliko dvorano in kapniške tvorbe (stalagmiti, stalaktiti, stebri, zavese, 
koreninice, makarončki itd…) 
 
 
 

ž 
kapniška tvorba v Medvedjem rovu 

 
 

Ponikva se danes v spodnjem vodnem rovu prebija čez številne brzice in slapove (največji je 
visok 12 m). Zadnji del jame se imenuje Zmajev kot. Pri jamskem vhodu Ponikva ponovno 
izvira in se po kratkem toku izliva v Pako. 
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Soteska Huda luknja – kraški biseri TISNIKA 

 
iz jame Huda luknja priteče ponikalnica Ponikva 

 
Pred  več kot stotimi leti je bila jama opremljena za turistične obiske. Pot je bila že leta 1895 
"nadelana" in zavarovana, ter odprta kot "turistična pot". Zanjo je bilo veliko zanimanje, saj so 
prihajali tudi turisti iz tujine. Leta 1938, ko je bila ponovno odprta (zgrajen most, obnovljene 
poti, vodnik po jami) naj bi jamo obiskalo  celo do 20.000 ljudi.  
 

      
turistična pot ter železnica nekoč… 
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Soteska Huda luknja – kraški biseri TISNIKA 

Zanimanje za jamo je  po drugi svetovni  upadlo, Ponikva je objekte uničila, tako da je sedaj  
varen ogled možen samo s pomočjo jamarjev, pa seveda tudi na divje. 
V jami poleg malih jamskih živali živijo tudi netopirji iz družin podkovnjakov in gladkonoscev. 
 

Jama ŠKOLJKA 
je dolga 44,4 m, vhod vanjo pa je širok približno 5 m. Tla v notranjosti so pokrita s preperelo, 
prhko prstjo in večjim podornim skalovjem. Zunanje stene so porasle z mahom in lišaji, notranje 
so vlažne in lepo zasigane (siga je odlaganina kalcijevega karbonata). Kapniki so majhni, 
njihovo število je skromno. Jama Školjka je suha jama, samo v zadnjem delu nekoliko kaplja s 
stropa. Temperatura v njej je konstantna (100 C). 

Jama DIMNIK 
ima obliko brezna in je delo reke ponikalnice Ponikve. Dolga je 11 m, največja višina je 8,3 m. 
Vanjo lahko vstopimo skozi dva vhoda, med njima je predor, raziskovanje je možno samo z 
jamarsko opremo. Naklon pobočja je 56 stopinj.  

JURČEVA LUKNJA 
je suha kraška jama, ki ima štiri vhode, skozi katere priteka svetloba. Vstop je možen le skozi en 
vhod. Del jame tvorita nagnjeni plošči (dno in strop), ki sta lepo zasigani. Tla so iz ilovice in 
grušča.  

Jama ŠPEHOVKA 
V strmem pobočju Tisnika se odpira velika zijalka, jama Špehovka. Vhod vanjo je širok 
12,6 m in visok 6,6 m, dolga je 73 m. 
 
 
 
 

 
tloris jame Špehovke 
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Soteska Huda luknja – kraški biseri TISNIKA 

 
vhod v jamo Špehovko 

 
Tla so sedimentna, pri vhodu pomešana z zemljo, v notranjosti pa z gruščem in manjšim 
podornim kamenjem. Vsi notranji deli so največkrat pokriti z mokro ilovico. Kapniško okrasje 
je skromno (sigaste obloge in nekaj manjših kapnikov na koncu jame).  
Ljudje so jamo v prazgodovini obiskovali le občasno. O tem pričajo dokaj bogata arheološka 
izkopavanja. V ledeni dobi so skoraj ves čas vanjo hodili jamski medvedje. V ozadju Špehovke 
je manjša dvoranica v kateri so najlepši medvedji obrusi v Sloveniji. 
 

 
medvedji obrusi 
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V jami so medvedje živeli, umirali. Predvidevajo, da se je zaradi tektonskih premikov udrl strop 
in jih pokopal pod sabo, tako da so ob izkopavanju našli večje število okostij.  
 

 

spodnja čeljustnica in zobje jamskega medveda 
 
 
 
 
 

Jama PILANCA 
je suha jama in leži nekako na tretjini hriba Tisnika , 80 m nad jamo Špehovko. Stene pred 
stranskim vhodom kažejo, da je bila jama prej vsaj 50 m daljša, pozneje pa se je strop udrl. 
Vhod je visok 31,5 m in širok 8,4 m (največji na tem področju). Jama je razdeljena na tri 
dvorane, ki skupaj merijo 111,5 m. Kapniki so porasli z algami. Tla so pokrita s skalovjem in 
kamenjem, ilovica prodre na površje le ob robovih dvorane.  
 
 

 
vhod v jamo Pilanco 
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Soteska Huda luknja – kraški biseri TISNIKA 

Jama LISIČNICA 
V jamo lahko pridemo po dveh poteh, skozi jamo Hudo luknjo ali pa nad požiralnikom  
Ponikve. Vstop vanjo je skrit v gozdu, na severozahodnem delu Tisnika. Vhod so jamarji 
nekoliko povečali. Teren je poraščen z gostim grmičevjem. Spodnji del jame se strmo spusti in 
se na kraju zoži. Tu se sliši voda. Ko ne dežuje je vodni sifon suh in  prehoden. Zaradi prepihov 
je jama precej hladna. Prepihi in hlad so odgnali netopirje. 
 
 
 

 
vhod v jamo Lisičnico 
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Soteska Huda luknja – kraški biseri TISNIKA 

KOPRIVŠKA LUKNJA 
Vhod  v jamo je širok 2 m in visok 1 m, dolga je 40 m.  Tla so pokrita z manjšimi kamni in 
zemljo. Ozek rov se  po nekaj metrih razširi v dvorano, ki je lepo zasigana. V njej so manjši 
kristalčki kalcita, kapniki in makarončki.  
 

 
kapniki makarončki 

Jama KLET 
se nahaja pod vrhom Tisnika. Je najvišje ležeča jama na Tisniku, saj je vhod vanjo le 30 m pod 
vrhom hriba. Tla so kamnita, ponekod mešanica temno rjave prsti in preperlin. Zanimiva je 
zaradi bogate favne. Predvidevajo, da so jo uporabljali za skrivanje roparskih zakladov, zato je 
tudi dobila ime klet. 
 

 
vhod v jamo Klet 
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Soteska Huda luknja – kraški biseri TISNIKA 

Jama BOLNICA 
prav tako leži pod vrhom Tisnika. Vhod v jamo je težko opazen, saj je širok samo 1 m, visok pa 
0,5 m. Jama je bogato obložena s sigo, s stropa visijo kapniki - koreninice.  
Med vojno je bila zavetišče onemoglih in ranjenih partizanov. Zavetišče je bilo izdano, vendar 
ga zaradi poraščenosti terena in težke dostopnosti niso našli. V spomin na te čase pa je ostalo 
ime Bolnica. 
 
 
 

 
vhod v jamo Bolnica 
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Soteska Huda luknja – kraški biseri TISNIKA 

 
"koreninice", viseče iz jamskega stropa 

 

RASTLINSTVO 
 
Strma pobočja Tisnika v večji meri pokrivajo gozdovi. Na mestih, kjer je lega izredno strma in 
so tla zelo plitva in skalovita, uspevajo termofilni gozdovi gabrovca (Ostrya carpinifolia) in 
malega jesena (Fraxinus ornus), katerima so primešani rdeči bor (Pinus sylvestris) in razne vrste 
hrastov. Gre za tako imenovani "varovalni gozd", saj njihov koreninski sistem varuje prst pred 
erozijo. 
 

 
varovalni gozd – varuje prst pred erozijo 
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Soteska Huda luknja – kraški biseri TISNIKA 

Na bolj globokih tleh so razviti različni tipi mešanih gozdov, v katerih sta bili prvotno bukev in 
beli gaber osnovni drevesni vrsti. Pod vplivom človeka  je  na njunem rastišču danes marsikje 
smreka, vendar kljub temu prevladujejo listavci. Razlika v rastlinstvu teh območij je zelo velika.  
Vzroka sta dva, geološka podlaga in podnebje. Mejnik med obema je soteska Huda luknja, ki je 
zaradi svoje lege in primernih ekoloških razmer rastišče nekaterih rastlin, ki sicer normalno 
astejo v Alpah. To so predvsem rastline, ki so se kot relikti iz ledene dobe obdržale v soteski. 
 
Vsepovsod ob Paki in po skalnih razpokah nad reko in cesto rasteta dvocvetna vijolica (Viola 
biflora) in marjetičastolistna  nebina (Aster bellidiastrum). Skalna pobočja na gosto porašča 
pisana vilovina (Sesleria varia), med katero so tudi lepe rozete skorjastega kamnokreča 
(Saxifraga crustata). Na nepristopnih skalah rastejo v razpokah lepi jeglič (Primula auricula), 
kernerjevka (Kernera saxatilis) in alpski repnjak (Arabis alpina). Med spomladansko reso (Erica  
herbacea ) se na več mestih vzpenja planinski srobot (Clematis alpina). Tod najdemo še 
škržolico (Hieracium glaucum).  Na desnem bregu Pake je nekaj metrov nad strugo razvit 
pravcat sestoj velelistne vrbe (Salix appendiculata), ki je prav tako nenavadna za to nadmorsko 
višino. 
 
Navkreber po Tisniku alpske rastline naenkrat izginejo. Tu najdemo bukov gozd, kjer je malo 
bukve, najbolj pogoste drevesne vrste so beli gaber (Carpinus betulus), gorski (Acer pseudo- 
platanus), poljski (Acer  campestre) in ostrolistni javor (Acer platanoides), lipa (Tilia platy- 
phyllos), smreka (Picea abies) in jelka (Abies alba). Višje ko gremo, bolj pogosti postajajo črni 
gaber (Ostrya carpinifolia ), mali  jesen (Fraxinus ornus) in mokovec (Sorbus aria). V podrasti  
tega gozda so med najbolj značilnimi  velecvetna mrtva kopriva  (Lamium orvala), tevje 
(Hacquetia epipactis), lovorolistni volčin (Daphne laureola) in bradavičasta  trdoleska 
(Euonymus  verrucosa), ki so poleg črnega gabra in malega jesena elementi ilirske flore. To so 
rastline, ki so normalno razširjene v submediterskem flornem področju.  
 
Dvigamo se strmo proti vrhu, kjer se malemu jesenu, črnemu gabru in mokovcu  pridruži še 
graden (Quercus petraea). Drevje postaja nižje, bolj grmovnato. Tla postajajo bolj skalovita in 
ponekod dajejo vtis, kot da se sprehajamo po kraškem gozdu. Na južnem pobočju Tisnika se 
nahaja manjši sestoj  puhastega hrasta in črnega gabra. Ta združba se zunaj Krasa pojavlja le na 
izredno toplih rastiščih.  
 
Največja rastlinska posebnost je kortuzovka (Cortusa matthioli), ki raste na strmi polici in 
pobočju tik nad vhodom v jamo Huda luknja. Ta rastlina iz družine jegličevk  raste v Sloveniji  
le še na Uršlji gori. Kortuzovka raste v soteski skupaj s četverozobim slanozorom (Heliosperma 
quadridentatum).   
 
Druga botanična posebnost je trilistna valdštajnija (Waldsteinia ternata subsp. trifolia). 
Rastlina spada v družino rožnic.  
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ŽIVALSKI SVET 
Zares je vredno, da se kdaj pa kdaj med hojo v naravo pritajimo in se pazljivo ozremo okoli 
sebe. Brž bomo zaznali, da se vse giblje. Pribrenči žuželka, v grmu nekaj zašelesti, nekje v 
skalah se oglasi  tenko čivkanje … 
Živalski svet Tisnika  je dokaj bogat in raznolik.  
 
SESALCI: med travojedimi sesalci najdemo tu srnjad  (Capreolus capreolus) in gamse 
(Rupicapra rupicapra). Tukaj pa ima svoj dom  tudi lisjak (Vulpes vulpes) 
 
PTIČI: tu lahko srečamo lesno sovo (Strix aluco), ki domuje tudi v sami Hudi luknji, rdečo 
taščico (Erithacus rubecula), brgleza (Sitta europaea). Krokarjeva družina  (Corvus corax) pa 
gnezdi više gori v visoki smreki. Vodnega kosa (Cinclus cinclus), ki  tudi gnezdi v vzhodnem 
delu jame Huda luknja in vodomca (Alcedo atthis) pa najdemo zgodaj zjutraj na  kamenju , ki 
štrli iz žuboreče Pake … 
 
RIBE: v Paki lahko vidimo potočno postrv  (Salmo trutta) 
 
DVOŽIVKE: hlad in vlago tod iščeta rjava žaba sekulja (Rana arvalis) in navadni močerad 
(Salamandra salamandra) 
 
PLAZILCI: v strmih pobočjih, predvsem skalnatih predelih južnega vrha Tisnika lahko najdemo 
modrasa (Vipera ammodytes) in smokuljo (Coronella austriaca), katerima so glavna hrana 
 
GLODALCI: gozdne miši (Apodemus sylvaticus), rumenogrle miši (Apodemus flavicollis),  
gozdne rovke (Sorex araneus), gozdne voluharice (Clethrionomys glareolus) … 
 
ŽUŽELKE: poleg muh, komarjev, raznih metuljev najdemo tu tudi sovke in veščce , zanimiv je  
zobati vrbovček (Scoliopteryx libatrix) 
 
HROŠČI: med različnimi hrošči bi omenili le krešiča (Carabus irregularis) 
 
PIPALKARJI: tu so ekstremi še večji saj lahko najdemo izrazito toploljubno žival – škropijona - 
nemškega ščipalca ( Euscorpius germanus) in  pajka – največjo suho južino (Gyas titanus), ki 
ima 2 cm dolgo telo in  se dobro počuti le pri dnu mrzle in vlažne soteske. Ta pajek je sicer 
doma v Alpah. 
 
POLŽI: njihov življenjski prostor je pod kamni, dan pa prebijejo pritrjeni na debla in skale. 
Omenimo le črne in beloprogaste lazarje (Limax Cineroeniger), zaklepnice – harpentierije 
(Charpentiria ornata). Omenimo še 3  cm velikega polža brez hiške (Capylaea planospira 
illyrica), ki že po imenu sodeč ne sodi v te kraje. 
 
ČLENONOŽCI: če dvignemo kak kamen ali pretaknemo mrtvo deblo bomo zagledali strige, 
pražuželke in mokrice. Najdemo kroglaste kačice (Glomeris conspersa) in ploske kačice 
(Polydesmus complanatus illyricus), ki so  kakor že  ime pove doma v južnejših predelih. 
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V SRCU TISNIKA 
 
 
Tisnik pa je poln življenja tudi v svoji notranjosti! Pozorno oko najde po tleh, stenah in v vodi 
številna živa bitja. To so podzemeljski prebivalci, ki jih druži več lastnosti: za življenje v večni 
temi ne potrebujejo oči in so  povsem slepi, zelo dobro pa vohajo in tipajo. Noge in tipalke so 
navadno daljše in tanjše kot pri njihovih sorodnikih, ki žive na površini, pa tudi obarvani niso. 
Največkrat so kar beli ali celo deloma prosojni, hrošči, strige in nekatere druge živali pa so 
rjavkasti. 
 
Na vlažnih in mokrih mestih žive pod kamni v jami Hudi luknji sploščeni hrošči (Duvalius 
exaratus). Manjše vdolbine v zasiganih stenah ali v tleh pogosto pregrajujejo gosto stkane fine 
mreže drobnih pajkov (Troglohyphantes diabolicus). Te polcentimetrske živalce so prvič našli v 
Hudi luknji, poleg njih pa še komaj dva milimetra dolge hroščke. Ti  skoraj neopazni hroščki 
(Aphaobiella tisnicensis) so tukajšnji endemit in so dobili ime po Tisniku. V jami najdemo 
dvojnonoge  kačice (Polyphemmatia moniliformis), postranice (Niphargus scopicauda) ter 
drobcene bele polžke (Zospeum amoenum), ki so skoraj prosojni. Šele, ko ti polžki - jamničarji 
odmrejo postanejo njihove hišice bele in neprosojne ter vidne.      
 
V jami najdemo še hrošča  plenilca (Orotrechus globulipennis), hrošča slepega rilčkarja 
(Troglorhynchus anophthalmus), ki ima majhne čeljusti in pajka  matijo (Euscotolemon novaki), 
ki je opremljen le še z drobnimi očmi.  
 
V jamah Huda luknja, Špehovka in Pilanca pa živijo tudi netopirji ( skupno znanstveno ime 
zanje je CHIROPTERA). V Hudi luknji  živijo predvsem veliki ( Rhinolophus ferrumequinum) 
in mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)  iz družine podkovnjakov. S krempeljci na 
zadnjih nogah so obešeni z glavo navzdol in tako počivajo. Ime so dobili po značilni podkvasti 
kožni gubi, ki jo imajo na glavi. 
 
Tu živijo še vrste netopirjev iz družine gladkonoscev: dolgokrili  netopir (Miniopterus 
schreibersii), vejicasti netopir (Myotis emarginatus), navadni netopir (Myotis myotis) in 
širokouhi netopir  (Barbastella barbastellus). 
 
Netopirjev ne moremo šteti k pravim jamskim živalim, čeprav jih lahko srečamo tudi v  
najglobljih  podzemeljskih rovih. Ker so nočne živali in se v temi odlično orientirajo 
(eholokacija)  pri letanju po jamah nimajo težav. V njih počivajo  in prezimujejo.  
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ZGODOVINSKE IN  ETNOLOŠKE ZANIMIVOSTI TISNIKA 

 
Človek je že od nekdaj obiskoval sotesko. Koščena in kamnita orodja starokamenodobnega 
prednika  iz jame Špehovke so nastala pred več desettisočletji, ko je po naših krajih še 
gospodaril jamski medved. Prav tam so našli tudi sledove srednjekamenodobnih kultur, v jami 
Pilanci in Koprivški luknji pa tudi mlajše prazgodovinske črepinje. Kameno orodje, ki so ga 
našli spada po obliki in načinu izdelave v srednji del stare kamene dobe  v mousteriensko 
kulturo.  Številne kosti jamskega medveda dokazujejo, da je tudi on redno obiskoval jame.  
V gruščnati plasti Špehovke so nad plastmi ilovice  našli  ozke kline, groba strgala, ki  so jih 
zamenjala finejša praskala in izdelke iz kosti. To orodje pripada že mlajšemu delu stare kamene 
dobe imenovanemu  aurignacien. 
 
Neandertalec je izumrl in nosilec te kulturne stopnje je že Homo sapiens. Najdeni so bili tudi 
predmeti: koščena konica, trije drobni nožički, ki spadajo v gravttiensko obdobje  in dve koščeni 
harpuni, ki ju arheologi z veliko verjetnostjo uvrščajo v srednjo kameno dobo ali mezolitik. 
Tudi v Koprivški luknji so našli dokaze o bivanju  človeka, lesno oglje in ožgane kosti, ki pa jih 
zaenkrat še ne morejo časovno razporediti v ustrezno obdobje v primerjavi z odkritji v jami 
Špehovka. 
 
Prva arheološka izkopavanja v letih 1928,1936 in 1937 je vodil profesor Srečko Brodar, leta 
1990 pa so potekala pod vodstvom profesorja Mitje Brodarja.  Arheološke najdbe se nahajajo v 
Koroškem pokrajinskem muzeju v Slovenj Gradcu, celotno okostje jamskega medveda (Ursus 
spalaleus) , ki so ga poleg znamenitih obrusov našli jamarji v jami Špehovka pa  hrani Narodni 
muzej v Ljubljani. 
 
 

 
kameno orodje iz različnih obdobij 
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V obdobju Rimljanov je tekla nad stisnjenima bregovoma reke Pake trgovska pot, ki so jo 
uporabljali še v srednjem veku. Rimljani dokazano niso bivali tod, bili so bolj občasni gostje. 
Arheologi so  kljub temu odkopali rimski novec Antona Pia, nekaj igel in rimske fabule iz 2. 
stoletja. 
 
V prvi polovici drugega tisočletja so gospodovali nad okolico roparski valdeški vitezi, nato pa  
Auffensteini. Danes spominjajo na tiste čase le še razvaline gradu Valdek (Waldegg). 
 

 
razvaline gradu Valdek 

 
Pot se prvič omenja leta 1411, kot Valdeška pot po gradu Valdek. Človek je tudi v srednjem 
veku obiskoval jamske sisteme, saj so tudi iz tega obdobja najdene črepinje lončenih posod. 
Huda luknja se je nekoč imenovala črna luknja. Zapisi  iz leta 1436 jo omenjajo kot Schwarz  
Loch.  Že samo ime,  pa tudi temačen vhod sta pri domačinih 
vzbujala strah. 
 
"Ljudje pravijo, da je nastal kraški svet okoli soteske Huda 
luknja zato, ker so bili ljudje tukaj vedno v prepiru s samim 
hudičem. Prepirali so se, kdo naj bi stanoval v kraški jami in 
zato naj bi si hudič šel delat vedno novo jamo, dokler se ni 
umaknil v pekel." ( tako je zapisal Eremit Valentin ) 
 
 
Nadvojvoda Ivan je dal v začetku prejšnjega stoletja (1928 leta) 
zgraditi skozi sotesko novo cesto. Domačinom je bila zelo v prid, 
zato so mu v spodmolu nasproti jame  Huda luknja postavili 
spomenik. 

spomenik nadvojvodi Ivanu 
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Temno žrelo jame  Huda luknja je že od nekdaj burilo duhove. Njen začetni del je za ogled 
uredil domačin Ivan Vivod že leta 1885, tako da je to ena prvih turističnih jam. Pred vhodom v 
jamo je nekoč stala koča, imela je jamskega čuvaja in vodnika. Imenoval se je puščavnik - 
Eremit Valentin. 
Pozneje so jo nekajkrat zanemarili in znova uredili za obiske. 
 
Druga svetovna vojna je preprečila tudi vse turistične načrte, povezane s Hudo luknjo.Po 
končani vojni je sovražnik uničeval vse, kar mu je prišlo pod roke. Nemci niso prizanesli niti 
jami (uničevali so dragocene kapnike), ne železnici,  niti objektom ob njej.  
V kraških jamah Pilanca, Bolnica, Lisičnica in Koprivška luknja so počivali ranjenci XVI. 
divizije, ki se je februarja 1944 prebijala s Paškega Kozjaka na Graško goro. Tu so se bili zadnji 
boji še po uradni predaji Nemcev v Topolšici  (po 9. maju  leta 1945) 
 
Jama Huda luknja je bila zadnjikrat odprta za turiste  leta 1951, zdaj pa je spet dostopna  le 
opremljenim jamarjem ter jamarsko vodenim obiskovalcem.  
 

ŠALEŠKA PLANISKA POT – ŠPP 

 
10. oktobra 1974 leta je Planinsko društvo Velenje ob svoji 25-letnici in ob 70-letnici Šaleške 
podružnice Slovenskega planinskega društva v  Šoštanju odprlo Šaleško planinsko pot, kratko 
imenovano tudi ŠPP. Pot poteka po hribovitem obrobju Šaleške doline. Dolga je približno 140 
km, ima 21 kontrolnih točk,  prehodimo jo v kakih 33 urah. Označena je z običajnimi  
Knafelčevimi oznakami – rdeče belimi markacijami  in črko Š. Izdan je bil vodnik, v katerem 
avtorica Danica Ževart podrobno opisuje pokrajinske in kulturne zanimivosti krajev kjer pot 
poteka, ter Dnevnik ŠPP. Po prehojeni poti pa  pohodnik prejme značko. 
 
Šaleška planinska pot vodi po hribovitem obrobju Šaleške doline, ki je bogato naravnih, 
etnografskih, kulturnih in zgodovinskih znamenitosti ter spomenikov iz narodnoosvobodilne 
vojne. 
Namenjena je domačinom,  pa tudi obiskovalcem od drugod,  ljubiteljem narave, ki želijo 
spoznati pokrajino - lepote Šaleške doline, se razgibati, se  sprostiti, se naužiti lepih razgledov, 
se duhovno obogatiti , biti v naravi in  poiskati z njo stik. PLANINSTVO NI SAMO ŠPORT, 
BOGATI TUDI DUHA.  
Pot poteka krožno v smeri: Šalek – Bevče – Lipje – Lopatnik - koča na Paškem Kozjaku -  Sv. 
Jošt – Dolič - HUDA LUKNJA - Završe - Graška gora – Razbor - Velunjski graben – Zavodnje 
– Žlebnik – Sleme - Bele vode - izvir Ljubije - Lepa njiva – Skorno - Paški vrhi - Gora Oljka – 
Andraž - Št. Ilj – Koželj - velenjski grad. 
 
Del  ŠPP, ki nas iz naravovarstvenega vidika posebej zanima, vodi tudi po soteski Huda luknja 
mimo jame Huda luknja  v smeri proti Slovenj Gradcu in nato zavije strmo v hrib Tisnik. Pot se 
strmo vzpenja ter nas pelje mimo jame Pilance, Koprivške jame in jame Špehovke. ŠPP se preč- 
no povzpne na  Tisnik, ga preči in nato pelje naprej proti kraju Završe … 
 
Pot je speljana v ključih, dobro nadelana in ne povzroča dodatne erozije tal.  
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Iz statistike obiskov – podeljenih značk je razvidno, da tod ne hodijo trume pohodnikov, temveč 
le posamezniki, ki ne motijo preveč tukajšnjih naravnih prebivalcev. Le v letu 1999 in 2000, ko 
je bila izdana jubilejna značka ob 25-letnici poti je bil obisk nekoliko povečan. 
 

JAMARSTVO PO LETU 1973 
 
Velenjsko jamarsko društvo Speleus je bilo ustanovljeno leta 1934. Člani so bili predvsem 
rudarji in železničarji. Vzdrževali in nadelovali so poti po jami. Čeprav je bila jama po letu 1951 
ponovno odprta za turiste je zanimanje  zanjo  zamrlo, lesene naprave v jami so propadle.  
Leta 1953 pa je prenehal delovati tudi jamarski klub Speleus. 
 
Ponovno so jamarji ustanovili svoj kljub leta 1973, imenovali so ga   Speleos  in je  deloval  kot 
sekcija jamarskega kluba Slovenj Gradec. Temeljito so raziskali predvsem jamo Hudo luknjo in 
odkrili nove rove, ki so jih imenovali: Strmeči rov, Slepi rov, Masnakov rov, Rakeški rov, 
Novoletni rov, itd.…, odpirali so  nove etaže in premagali 30 metrski Prpičev kamin, ki je 
naravna pregrada  in obenem zaščita jame pred  vsiljivci. Najlepšo dvorano, ki je najbolj bogata 
s kapniki so imenovali Medvedji rov, ker so tu našli kosti jamskih medvedov. 
Kraški svet Tisnika (raziskanih je preko 2300m rovov)  so temeljito raziskali in na osnovi 
raziskav   nekdanje podzemne struge Ponikve in  tektonskih premikov so jame razvrstili v etaže.  
 
Ker sedanja Ponikva teče skozi jamo Huda luknja se ta imenuje "prva etaža", Medvedji rov in  
jama Lisičnica pa sta "druga etaža". Sklepajo, da je jama Špehovka "tretja etaža", jama Pilanca 
"četrta etaža", "peto etažo" pa tvorita jama Bolnica in  porušena Udrta jama. V preteklosti se je 
celotna stropna konstrukcija  te jame odlomila,  tako da se sedaj lahko vidijo le stene nekdanje 
jame. Zato jo imenujejo Udrta jama ali Jama brez stropa.  "Šesta etaža" pa je jama Klet tik pod 
vrhom Tisnika. 
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Leta 1991 so jamarji odkrili povezavo med jamo Hudo luknjo in jamo Lisičnico. Povezava je 
Medvedji rov. Tako so povezali Hudo luknjo s površjem, novo odkritje pa  privablja številne 
raziskovalce kraških biserov. 
 

 
 
Novembra leta 1995  so spodnji – vhodni del jame elektrificirali in uredili za prireditve. Tu so 
vsako leto v decembru postavljene "žive" božične jaslice. Zavarovali so pot do prireditvenega 
prostora  in zaprli vhod v jamo, da ljudje  v njej ne odlagajo smeti. 
 

 
vhod v jamo Huda luknja je zavarovan 

 
Od leta 1997 pa deluje skupen koroško-šaleški jamarski klub imenovan SPELEOS-SIGA.   
Zgradili so kočo, strokovno vodijo izlete, izobražujejo podmladek in raziskujejo.  
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Želeli so urediti tudi naravoslovno učno pot, nekakšen treking, ki bi zajemala površinske in 
podzemeljske kraške jame Tisnika. Vključevala bi floro in favno tega območja ter zgodovinsko-
etnološke zanimivosti. Zmanjkalo je denarja, vendar ideje so ostale. Občina Mislinja, na 
področju katere leži Huda luknja, si prizadeva za uresničitev te ideje, ki bi turistično poživila  
dolino.   
 
Zavedajo pa se, da je potrebno naravo ohraniti in zavarovati naravne in kulturne znamenitosti. 
Soteska  in jama Huda luknja  za masoven ogled nista primerni.  Primerni sta samo za osveščene 
obiskovalce, ki imajo naravo radi  in se od nje želijo čimveč  naučiti. 
 

NARAVOVARSTVENI VIDIK  - sedaj in v prihodnosti  
 
Sama  soteska  Huda luknja je kljub gostemu prometu, ki skoznjo poteka, turistično slabše  
obiskana. Tu ni pretiranega turističnega obiska, ki bi motil mirni utrip doline. Samotni 
pohodniki,  ki v manjšem številu obiskujejo ŠPP z naravovarstvenega vidika, niso preveč 
moteči.  
Jamo Huda luknja je možno obiskati samo v spremstvu izkušenih jamarjev  in je tako ustrezno 
zaščitena. Do lomljenja kapnikov ne prihaja.  Onesnaževanje jame so onemogočili  tako, da so 
vhod v jamo zaprli. Vstop posameznikom je onemogočen,  prav tako  pa ni možno  odlaganje 
smeti. Sami obiski jame tamkajšnjih prebivalcev – predvsem  netopirjev - skoraj ne motijo, saj 
so skupine majhne  (največ do 30 ljudi), dobro vodene in se po jami premikajo zelo po tiho.  
Bolj problematičen je prepih, zato jamarji posamezne rove po potrebi zaprejo, predvsem tam 
kjer  se nahaja večje število netopirjev, ki v teh rovih prezimujejo in  vzgajajo mladiče. 
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V posameznih rovih jih lahko prezimuje od nekaj sto do več tisoč.  Jama Huda luknja je  zaradi 
tega odprta za ogled od meseca aprila do meseca oktobra. 
 
Netopirji pa živijo in prezimujejo tudi v ostalih jamah (Pilanci, Špehovki,  jami Klet), ki so 
dostopne vsem in jih ni možno zaščititi.  V teh jamah, ki so zasigane in je v njih tudi  manjše 
število kapnikov pa občasno prihaja do odlomov. Zato bo potrebno še precej truda za osveščanje 
ljudi. 
 
"Kako čudovit je kamniti svet podzemlja in kako nepojmljivo lepi so biseri vodnih kapljic, ki se 
na kristalni sigi razpršujejo v tisočere iskrice!  A le v jami so kapniki lepi!  Njihov sijaj in lepota 
na dnevni svetlobi usahneta, kakor ovenejo potrgane rože." 
 
"Kraški svet je zelo občutljiv. Že najmanjši človekovi posegi v to okolje imajo lahko zelo velike, 
celo nepopravljive posledice. Varovanje voda na krasu je posebno pomembno, saj vemo da voda 
prenika s površja večinoma le skozi tanek filter: ponikalnice sploh odtekajo neposredno v pod-
zemlje, ne da bi se lahko kakorkoli prečistile."  
 
Čistost vode  potoka Ponikva  zaenkrat še ni bila predmet analize, tako da njen vpliv  na 
tukajšnji kraški svet ni bil raziskan. Predvidevajo, pa da je voda čista, saj so v njej opazili 
rečnega raka (Astacus astacus), za katerega je značilno da živi samo v čisti tekoči vodi. Pa tudi 
ribiči imajo   v zgornjem toku potoka Ponikve ribogojnico iz katere vlagajo vanj ribje mladice.  
 
 
V letošnjem letu  sta bili  ob vstopu v EU  med ostalo naravovarstveno zakonodajo sprejeti tudi 
UREDBI – 
 
2216. Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (URL RS 46/2004) in  
2277. Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)-(URL RS 49/2004) 
 
S prvo uredbo se zavarujejo ogrožene prosto živeče živalske vrste, predpišejo pravila ravnanja, 
poseben varstven režim ter ukrepi varstva in smernice za ohranitev habitatov živalskih vrst, z 
namenom ohranitve ugodnega stanja teh vrst. 
 
Z drugo uredbo pa se določajo posebna varstvena območja  (območja  Nature 2000) in varstveni 
cilji na teh območjih ter varstvene usmeritve za ohranitev in doseganje ugodnega stanja prosto 
živečih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih tipov, katerih ohranjanje je 
v interesu Evropske unije, in druga pravila ravnanja za ohranjanje teh območij. 
 
V uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah so v poglavju A in B  priloge 1 in priloge  
2 navedeni tudi netopirji (CHIROPTERA). 
 
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave pripravlja nove projekte za ohranjanje območij 
mednarodno pomembnih rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov.  Po sistemu  SAC – 
(habitatna direktiva za posebna ohranitvena območja) je pri ZRSVN - Območni enoti Celje   
med osmimi opredeljenimi območji, ki ustrezajo merilom za določitev pSCI (potencialno 
območje narave pomembno za ES) tudi  področje Huda luknja predvsem zaradi netopirjev. 
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CILJI 

 

 
Z zaščito narave (Natura 2000), osebnim zgledom in osveščanjem ljudi ohraniti naravo soteske  
Huda luknja neokrnjeno v smislu  
 
 
 
   
NARAVE NISMO DOBILI V DAR OD NAŠIH DEDOV, TEMVEČ SI JO SPOSOJAMO 
OD NAŠIH VNUKOV.  
 
 
 
 

 
 

sožitje rastline, živali, kamenine – ter človeka kot varuha narave 
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