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Nemogoča jama-Grotta impossibile (tunel Katinara) –  

 izpušni plini so onesnažili ponvice 

 

Vodo, ki jo pijete ste vi 

ali mi spustili z neba? 

Na našo željo lahko 
postane grenka 

O, da bi bili vsaj 

hvaležni 

(Koran, sura 56) 



O pomenu kraških voda in 
njihovem varovanju 

Voda je v svetu pomembna 

dobrina. V svetu se z vodo iz le-

teh oskrbuje že 40 odstotkov 
prebivalstva, v prihodnosti naj bi 

se jih celo do 80 odstotkov. Pri nas 

pa se s pitno vodo iz podzemnih 

virov oskrbuje kar 97 odstotkov 

prebivalcev, iz kraških 
vodonosnikov pa polovica 

Slovenije 

Kraško površje in s tem tudi 
podtalnico onesnažujemo. S 

prometnicami, odlagališči 
odpadkov (na Krasu po  štetju ob 
čistilni akciji čez 200) - in tudi z 

lokalnimi iztoki odpadnih voda iz  

neprečiščenih odpadnih 
komunalnih voda. Primer je 

čistilna naprava v Divači, speljan 
iztok vode v Kačno jamo 

 



V kraškem zaledju 
Krupe je  tovarna iz 

Semiča na več mestih 
odlagala odpadne 

kondenzatorje, v katerih 

so bili uporabljeni 

strupeni in težko 
razgradljivi poliklorirani 

bifenili (PCB). … V 
sedimentu izvirnega 

jezera so odkrili edino 

slovensko nahajališče 
jamske školjke 
kuščerjeve kongerije 

(Congeria cusceri). 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wi

ki/Krupa_(reka) 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Kondenzator
http://sl.wikipedia.org/wiki/Strup
http://sl.wikipedia.org/wiki/PCB
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sediment
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ku%C5%A1%C4%8Derjeva_kongerija&action=edit&redlink=1


…Hulsovega dola (Indent naravne vrednote 1949),  kateri naj bi bil dvojna udornica, je 
pa v sedanjem stanju približno 1,05  dela udornice, saj so ,95 del že zasuli z 
"gradbenimi" odpadki, na katerih  že stoji del proizvodne hale in skladiščni prostori.  
Zaradi verjetno dobrih povezav tudi Inšpektorat za okolje ni nikoli ukrepal,  tudi ob 
predložitvi slik o zasipanju z odpadki (smetmi).  

 

vod iz čistilne naprave v bližnjo jamo Bjekovnik (Indent naravne vrednote  40275), te 

"zelo preciscene" odpadne vode se pretakajo v spodaj ležečoJamo  v Kanjaducah in v 
prelestnem slapu padajo v podzemni tok reke   

V Sežani teden pred najavljenim monitoringom spuščajo v bazen vodo iz vodovoda, da 
pridejo rezultati analize pozitivni. To nam je ob ogledu potrdil xxx vodja ČN 

Zaradi v naprej napovedanega letnega monitoringa te "kraške" čistilne naprave le zbirajo 
odpadne vode, jih pa ne čistijo. Ker pa odpadne vode ne čistijo (jih le zbirajo) - 

upravljavci pa prebivalcem redno zaračunavajo čiščenje - izvajajo gospodarski 

kriminal 

Padež ni odpisan..Problem je premalo vode v potoku, kar bi zahtevalo prečrpavanje 
vode iz Reke. Unesco je stvar na katero se vsi požvižgajo. Z manjšanjem pritoka vode v 
Kras zna vplivati na zajetja v Brestovici. posledice so lahko različne (večje onesnaženje 
- koncentracija, manjši pritisk in vdor slane vode v vrtine,...Da ne govorim o populacijah 

podzemnega živega vodnega sveta, saj vendarimamo najpestrejšo podzemno vodno 
favno (Kje že? Na svetu? 

 



-Navajeni gledati kapnike, kristalna jezera, jamarje na podornih stožcih na dnu brezen, 
delane vrtače obrasle z rešeljiko…v pol stoletja smo to idilo spremenili v razdejanje 

kapniških oblik, mlakuže bitumna, nasipe nesnage…reke pen… 

…ob zavedanju, da je 44% države kraške, tj. kjer vlada zaradi poklinske prepustnosti 
kamnine podzemeljsko pretakanje vode. Slednja se steka proti izvirom, oz. vodovodnim 

zajetjem, skozi »cevi«, ki imajo omejene samoočiščevalne sposobnosti. Zato je vsako 
onesnaženje, tj. spreminjanje naravne lastnosti jame, kot piše Zakon o varstvu 
podzemnih jam, pogubno za njene prebivalce in uporabnike vodovodov. Divja in 

»uradna« odlagališča odpadkov so tudi v vrtačah, tj. lijakastih depresijah. Nastale so v 

pretrtih območjih, kar pomeni, da tudi ilovnata prst ne zadrži stekanja nesnage v 
podzemlje.…da oskrbuje kras 60% prebivalcev Slovenije z vodo;  

…da obsega kras okoli 5% površja kontinentov in že sedaj oskrbuje tretjino Zemljanov z 
vodo; čez četrt stoletja že 2/3, kar je lahko podlaga za ekonomsko blagostanje Slovenije 
(že sedaj znanih 50 vojn za vodo: Egipt/Sudan; Indija/Pakistan, Irak/Turčija, 
Madžarska/Romunija, Palestina/Jordanija/Izrael) 
…da smo dežela Matičnega krasa 

…da se nam nespamet že maščuje..onesnaženost s PCB in mrtvi v dolini Krupe, 
ukinjeno črpanje Timave, smrad v Rižanskem vodovodnem zajetju 

Ustava, zakoni zavezujejo oblast, da skrbi za naše zdravje, si pa zatiska oči…zakaj? 
- ni sistematične raziskave: ocena v gradivu za državni zbor Slovenije je 15% onesnaženih v 
nižinskem delu kraških območij (novomeška občina 40%)… 

koliko časa še? 
- Pobuda: objava v National Geographic; zahvala: novinarji; Sergij Pahor; kolegi: Roberto 

Giurastante, Claudio Bratos, Lojze Troha, Miran Nagode, Borut Lozej, Tomaž Zorman, kataster 
IZRK…  



• Le 0,007% vse vode na našem 

• planetu je na voljo za pitje. 

 

• Voda pokriva večji del 
• površine našega planeta. 
• A le 3% je pitne vode. 



 

kraški vodonosnik  
 

Nezasičena  
cona  

(vadozna):  

pore niso  

stalno  

zapolnjene z  

vodo  

Poplavna cona  

(epifreatična)  
Zasičena cona  
(freatična): pore  
stalno  

zapolnjene  

z vodo  

 

 

Nivo podzemne 

vode:  

meja med  

zasičeno  
in nezasičeno  
cono  



Pogoji za nastanek krasa? 



Kal ali lokev                              in škavnica 



 

kras in kraške vode  
(Ford in Williams, 2007)  

Svet: 20-25% oskrbe s pitno vodo iz kraških 
vodonosnikov.  



Kraško površje in klima 



Mikrokraške 
oblike 

kamin 



Ponor in slepa dolina 



Tlačni rov 



Gravitacijski rov 



Kraški izvir 

Rižana: pretok od 0,2 kub m/sek do 112  
kub m/sek; index 1000 > intenzivno 

zakrasevanje v zaledju; ni samočistilne 
sposobnosti > fekalne bakterije… 



 

največji kraški izviri 
(Ford & Williams, 

2007)  



Suhi “fosilni” 
rov 



Kras in klimatske spremembe 



Rast kapnikov 



Življenje jame? 



Kraško oko in 

brezstropa jama 



Aragonitni 

ježki in 

jamsko mleko 





Jame v sadri 

..sovdanu.. 



Arnarker (lavina cev)  in 

Thrihnukagigur - Lava 

chamber, Island 



Med sledenjem 

orudenju s cinkom in 

svincem na stiku med 

kambrijskim 

apnencem in 

dolomitom so naleteli 

na ogromno 

geodo…najstarejša 
evropska jama 



<V Bučanskem krasu so plitvo pod 
površjem odseki ponornih jam, kot je 
Tnelova pečina. 

Kraški pojavi začeli nastajati pred 12 
milijoni let, po oligocenu, ko se 

območje dvigne zaradi podrivanja 
Istre in so erodirane eocenske 

usedline 

V Grofovi jami pri Brestovici so datirali apatitne 

kristale v beli montmorillonitni ilovici iz tufa na 20 

milijonov let. To je občutno več od 3 milijona let 
starih usedlin v Račiški pečini (zapiski, Malečkar, 
2007). 



M. Nagode (posredoval 24.01.2010) 



2. Kras in kras - tipi krasa 

Gams: Kras,str 249 



Trenutno je v Sloveniji registriranih 11138 jam, vsako leto pa je odkritih še okrog 
200 novih (Erker Marko, dne 14.12.2011). 

  

http://www.jamarska-zveza.si/kataster/index.html 



Matica jamskega 

turizma 



<Francova Venere v Hajnovci in 

Bestažovca - “slovenska Altamira” pri Sežani 





Kako zadržati vodo na krasu… 



Zaledje izvirov, Gams: Kras, str. 312; 

Velike Lašče; potok Cereja; mlekarna 
spušča odpadne vode (Gams: Kras, str. 

239 > 



Vodovodno zajetje 

Istrske 

Slovenije..raziskave, 

zaščita na papirju… 







…in stanje v zaledju..pene v Dimnicah 



…kriminal v breznih… 



Pokčeva jama, zadaj 
Marija snežna 

smeti še na robu 
brezna 





..in na površju 



Račiška pečina 



Jamski medved 



Brezno pri črnotiškem kamnolomu 
(foto: Bratos C.) 

Dno prekrivajo okostja 

živali 



Bčanski kras – jame:hlevi 



Soskouca – sedaj zatrpana, 

pred nekaj leti hlev za 

drobnico 



Nerabni predmeti: 

< v jami daleč od vasi Tublje 

in Žnidarjevi jami pri Materiji 



 

Jama nad Lukini – 

daleč od vasi 



Opuščeni rudnik pri Rodiku in 
vojški radioaktivni odpadki ? 
Foto: Bratos C. 



 



Vrženca pri Podgorju, s 
smetmi in eksplozivnimi 

predmeti prekriti 

človeške ostanke, foto: 
Bratos C. 



Mt 7; 14.11.2011 

Deponija industrijske 

embalaže 



Mrhovina, 

zdravila,… 



Ultrafiltracija skozi cevke 

iz acetatne celuloze; 

pore 0,01 mikrona = 

1/1000 premera 

človeškega lasa; 460-

500 l/sek 



3. Vrste onesnaženja krasa: 
a. Jamarji – karbidno apno; bakle 

baterije: Zn-onesnaži 30 m kub 
vode; Cd- 15.000; Hg – 30.000 



Lipiška jama – vandali in 

Kraljica krasa – z umazanimi 

škornji po kapnikih Y 



Vilenica – strop 

Fabrisovega rova 

Vranja jama, grafiti 

(foto:Nagode M.) 



Jama 

Krempljak 

Sestavljanje 

kapnika 

in 

<kjer jamar 

leži za sabo 
… pusti 



Divaška 
jama – 

pepel na 

kapnikih in 

Kraljica 

krasa – 

jamarska 

svinjarija > 



b. Domačini – nekoč in danes 

- v daljni preteklosti – Jama na Prevali 2 – Mušja jama; 
Soška fronta 

- kadavri – Črnotiči – Brezno dveh oslov, Sežansko brezno 

- hlevi: Bčanski kras 

- nekdanje jame – Markovščina; Vhod v Lipiško jamo 

- danes - Jeriševe jama pri Kazljah, Črnotiči, Brezno nad 
Karlovicami, Koliševka, Brimšca, Pokčeva jama… 



Na Sežansko - Komenskem Krasu je več kot 100 onesnaženih jam, četrtina le-teh 

na območju zajetja pitne vode Brestovica.  

Nekatere onesnažene jame na Sežansko - Komenskem Krasu:  IME JAME-

KAT.ŠT.-TIP ODPADKOV: Jama na Bjekovniku275mrhovina Puševca282 
skladišče razstreliva Kraški zidarTončkova jama283 mrhovina + smetišče 

(59)Čebulčeva jama284 karoserija (77)Tomažkova razpoka (jama)285 (286) 
pralni stroji Pečina Krnavice310jogi + oblekeJama v bivši sežanski 
smodnišnici402 plast granat debela cca 15 m Jama na Zabačnem 
hribu461smetiščeGlinca jama464smetiščeČebarnica953smetiščeSocerbska jama 
za vrhom1005mrhovina (82)Jama v Brundlovem partu315 pepel mrhovine Jama 

na osišču1882smetiščeJama v Dolincah1900smetiščeJama 2 
hrastih1931smetiščePirotova jama2157smetiščeDrenovca2159smetiščePreserska 
jama2212smetiščeSežansko brezno3601mrhovinaPasja jama3616mrhovinaDve 
jami3623vojni materialBezgovna3720mrhovina (86)Šončeva 
jama4087mrhovinaPeraseva jama4559mrhovina (76)Županova 
jama4560mrhovina (76)Zagrižna jama4969smetiščeJama pod staro 
cesto5124mrhovina (77)Pahorjeva jama5392smetiščeLokavsko 
brezno5538mrhovina (84)Jama pri RTP5629smetiščeBrezno v 
Doljah6551smetiščeBrezno v brajdah6553smetišče 

Vir: http://www.brlog.net/jds/onesnazenost.htm 

 

 



Rombon, foto: Bratos C. 



c. Institucionalno onesnaženje 

- izplake v vodotoke: Matarsko podolje; Rak: jame-avtocesta-

Cerknica, Reka; farme 

- čistilne naprave: Jačka; Križna jama, Divača in Sežana 

- kriminal: Golobnica pri Podgradu; Laznarjevo brezno, 

Škamprlova jama, Jama pod Socerbskim gradom 

- prikrivanje kriminala z novim kriminalom: Socerbska jama za 

Vrhom, Vrženca, Golobnica pri Lokvah 

Reka pod naravnim mostom v Škocjanskih 
jamah in posledice onesnaženja (Krivic, Naše 
jame, št. 26) 



Škocjanske jame nekoč – nesnaga iz 

Ilirske Bistrice – 

In danes – Gornja Bitnja, cisterne kdaj 

pa kdaj “pobegnejo”  v Reko 

(foto: Zorman, Lozej) 



Analiza vod iz Jame 1 v Kanjaducah  Ob 

odkritju podzemnega toka Reke v Jami 1 v 

Kanjaducah je bil odkrit tudi več 10m visok 
slap, ki pada izpod stropa na dno dvorane. 

Zajetnost tega slapa je za sežanske 
razmere precejšnja in začuda slap ne 
presahne nikoli.  

Ker je to edini slap na sežanskem, bi ga bili 
zelo veseli, če ne bi čudno zaudarjal. Po 
(zelo) kratkem razmisleku smo prišli do 
zaključka, da slap prihaja iz odtoka 

sežanske čistilne naprave, ki je 
speljan kar v jamo Bukovnik, ta pa leži 
neposredno nad novimi rovi Jame 1 v 

Kanjaducah. Pretok pa je bil ocenjen na 

okrog 1 l/s. Pretok curka je stanoviten, pri 

obiskih ob različnih letnih časih se njegov 
pretok ne spreminja bistveno. Voda slapu 

močno zaudarja.  

Vir: 

http://www.brlog.net/jds/_novice/2009/kanja

duce_220809/Potop%20v%20Jami%201%2

0v%20Kanjaducah/album/index.html 



podzemlje Krasa in 

Rakov Škocjan (te 
pene pijejo v Postojni) 



Rakov Škocjan –  

<25.04.2010 z dijaki liceja Galilei iz 

Trsta (kaj pijejo v Postojni!) in 

28.04.2010 - žafranišče 



Jačka, Logaško polje 
(foto:Nagode M.) 



Križna jama 
…nekoč 



…in sedaj  

(foto: Društvo 
ljubiteljev Križne 
jame) 





< Vhod v ponorno jamo 

Karlovice na 

Cerkniškem polju  

in brezno zatrpano z 

azbestnimi ploščami 
nad njim Y 



Pivka jama in smetišče v 
Koliševi nad njo 



30.03.2011..

moj prvi 

obisk jam pri 

Kočevju, ali.. 

..to kar na planetu opic sigurno ne vidite… 

<Golobja jama pri Mozlju in  

Brezno pod Starim Bregom (zgoraj)  



Brezno pod Starim Bregom, globina 

neznana, torej se ne ve, kolikšna je 
količina zapolnitve, niti kaj jo sestavlja..se 
je vozilo kemikalije iz kemijske tovarne v 

Kočevju…; na dnu teče potok..proti 
Krki?..najnovejše odkladnine desno 
spodaj 



Golobja jama pri Mozlju, ima tudi odmetalno 

prikladno lego..nerodno pa je to, da jo obdobno 

poplavi visoki nivo podtalnice (ki se steka v 

Kolpo?) in dvigne odpadke, ki se usedejo na 

stene…posekati nekaj vej, dvigalo na cesti..pa 
srčne jamarje - speleoškovacine…in narejen bo 
prostor bo za nove odpadke…na zdravje! 



..sem prihranil 

za konec…reka 
črnega blata.. 

na zdravje 



č- Doline: Slivje, Socerb… 

Dolina pri Slivjah, 

kurjenje plastike v 2. 

zaščitnem območju 
vodovodnega zajetja za 

Istrsko Slovenijo 



4. Nekaj primerov z italijanskega dela Krasa 

Trebče, veliki sodi z industrijskim 
blatom na območju nekdanje deponije  
 

Šoht pri Bazovici > 



Trebče: naftno jezero v jami v bivšem smetišču;  

Brezno Cristo (med Gropado in Bazovico): nafta in bitumen na dnu brezna; ena od 

votlin, ki so služile kot uradno odlagališče odpadkov tržaške občine; foto: Claudio De 
Filippo  

 



Brezno Cristo – plasti bitumna na kapnikih in 

stenah, foto: Claudio De Filippo  

Bližnji posnetek naftnega jezera na dnu 
brezna, ki je je neke vrste pekla..tu so 

eksplozivni predmeti, kisline, industrijska 

blata…> 



Jama occhiali pri Nabrežini, predmet 
sanacije, vendar, kot tudi zgornje 

brezno, je primer rabe več deset votlin 
na Krasu za smetišča.  



dolina: zapolnjena z industrijskimi 

odpadki, kar je prikazano kot 

kmetijska melioracija in zasajeni 

vinogradi z javnimi sredstvi; niti 

camorra ni tako iznajdljiva 

ecomafieKarst: deponija 

industrijskega blata v opuščenem 
kamnolomu 

 



Bitumen v dnu vrtače pri Trebčah 

Sodi z nevarnimi odpadki vznikajo 

na območju nekdanjega smetišča 
pri Trebčah> 

 



Hudičevo brezno Pod 
Kokoško, foto:Bratos C. 



 



5 Predlogi rešitev: 
-zakonske podlage: Zakon o varovanju jam…Naravni in 
kulturni spomeniki; Pravilnik o kriterijih za določitev 
vodovarstvenega območja. Uradni list RS 64, 2004. 
Ljubljana.Zakon o vodah. Uradni list RS 67, 2002. Ljubljana 

-osveščanje 

-nadzor in kaznovanje 

- čiščenje: izvajalci (izkušnje – Helios; Puliamo il buio) 

ne/ugotovljen onesnaževalec (mesar za Brimšco; Luka in 
uvoznik za Socerbsko jamo za Vrhom; 

-čistilne naprave 

Brimšca – 

varovanje biserov 



Zaprta Jama 100 letnice 

SPDT in 

Ovire na dostopu k 

Socerbski jami za Vrhom 



Čiščenje Mušje in Skeletne jame, park 
Škocjanske jame (foto: Zorman, 
Lozej) 



Čistilna akcija Park Škocjanske 
jame (foto: Zorman, Lozej) 



Speleoškovacini ali 

Prispevek JD Dimnice k čistejši Rižani 



Pred (priprave) in  

po – “razstava” iznešenega 
iz Jame pod škrlo na robu 
slepe doline pri Brezovici 

odkoder voda doseže izvir 
Rižane v enem tednu> 



..zbirajo se 

pod 

breznom in 

priprave za 

izvlek… 



Brezno pri tunelu zavarovano 







 

Vrabčna jama - Povir 



 

Izola – odkritja jam v 

gradbiščih 





Presenečenja… 



 

Netopirji in netopirnice 

http://www.csod.si/index.php?str=363 



• Po podatkih Združenih narodov 

• vsakih 15 sekund umre 1 otrok 

• zaradi okužbe povezane z vodo 

 

• Govori se, 

• da bo vode 

• zmanjkalo prej kot nafte 



..v velikodušnosti in pomoči drugim 
bodite kot reka.. (Mevlana)  

Srečno! 

Franci Malečkar, član UO AAG 


