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Stojan Ščuka

Območje v bližini Škocjanskih jam je imelo velik pomen že v antiki. Že takrat so
posebno vrednost naših krajev prepoznali ljudje iz vse Evrope, z odkritjem podzemnih lepot pa smo postali pomembna točka na svetovnem zemljevidu. Najprej za
pogumne raziskovalce, pred dvema stoletjema tudi za širše množice.

Leto 2019 je, oziroma še bo, prineslo nekaj
prelomnih trenutkov. Prvi je bilo nedvomno
praznovanje 200. obletnice začetka organiziranega turizma v Škocjanskih jamah.
Že ko se je začela pisati prva knjiga obiskovalcev, so se ti zavedali, kako pomembno
je kakovostno doživljanje lepot narave.
Zaznamovanje pomembne obletnice smo
združili z okroglima obletnicama Jamarske
zveze Slovenije in Jamarske reševalne službe

ter s tem potrdili dobro sodelovanje in povezovanje ustanov.
Če že omenjamo prve raziskovalce, je
prav, da letos posebej izpostavim enega
med njimi. Pomemben košček v mozaik
odkrivanja Škocjanskih jam je konec 19. in
v začetku 20. stoletja, poleg vrlih domačinov
seveda, prispeval Nemec Friedrich Müller,
ki je vestno zapisoval dosežke pri odkrivanju

in raziskovanju jame. Letos mineva sto let od
njegove smrti in ob tem bomo objavili zbirko
njegovih del.
Naj omenim še zadnji novosti, ki ju prinaša letošnje leto. Konec letošnje turistične
sezone bo zaznamovalo odprtje nove poti v
Hankejev kanal, ki bo omogočala, da si jamo
ogledamo na drugačen, pristen način. Z letošnjim letom pa uvajamo še spletno prodajo

vstopnic, ki bo zagotovo olajšala organizacijo obiska.
Veseli smo, da se število obiskovalcev v
parku Škocjanske jame iz leta v leto povečuje, pa vendar nam to ni na prvem mestu.
Naša prednostna naloga je bila in vedno bo
varovanje narave, saj si želimo, da bi lepote
naših krajev ljudje občudovali vsaj še naslednjih dvesto let. ■

Izgradnja prvih poti po jami za turistične namene, foto: Francesco Benque, arhiv PŠJ
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P O V E Z O VA N J E
SVETOVNE DEDIŠČINE
Marjutka Hafner
Po vpisu Škocjanskih jam na Unescov seznam svetovne dediščine v letu 1986 je trajalo kar nekaj
časa, da nam je uspelo z nadaljnjimi vpisi – kolišča na Ljubljanskem barju so bila kot del serijskega vpisa prazgodovinskih kolišč okrog Alp vpisana leta 2011, dediščina živega srebra Almaden in
Idrija leta 2012, v letu 2017 pa je bil serijski vpis starodavnih bukovih gozdov razširjen s pragozdom Krokar in Snežnik-Ždrocle. Letos smo vložili nominacijo za klasični kras, naslednje leto pa ji
bo sledila nominacija brezčasne humanistične arhitekture Jožeta Plečnika. Za relativno majhno
državo, kot je Slovenija, je to zagotovo velik uspeh, posebej pa smo lahko zadovoljni, da svetovno dediščino dobro upravljamo in smo marsikomu za zgled.

Prav zaradi majhnosti in ker se, kot pravimo,
v Sloveniji vsi poznamo, se je že med samimi
postopki za vpis na seznam svetovne dediščine
in tudi kasneje, ko se pravo delo po vpisu šele
začne, nekako spontano rodilo povezovanje
med enotami svetovne dediščine, njihovimi
upravljavci in koordinatorji oziroma pripravljavci novih vpisov. Zato da se delijo izkušnje,
zato da si med seboj pomagamo, da opozorimo
na različne pasti in posebnosti in da seveda
ne ponavljamo napak; te se v tako zahtevanih
zadevah, kot je upravljanje svetovne dediščine, zlahka prikradejo, čeprav smo natančni in
pazljivi.

Zadnja poplava v februarju 2019
foto: Borut Lozej
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Vsako leto se izvede vrsta skupnih projektov, ki
segajo od čisto drobnih knjižic do večjih posvetov in publikacij, tudi v sodelovanju z drugimi
strokovnimi in stanovskimi organizacijami.
Med pomembnejšimi bi omenila posvet ob
40-letnici Konvencije o svetovni dediščini leta
2012, na katerem smo prvič na enem mestu
spregovorili o vseh vidikih konvencije in tudi o
komplementarnih Unescovih programih. S tem
smo spodbudili intenzivnejše sodelovanje med
enotami svetovne dediščine v Sloveniji in odprli vrata povezovanju tudi z enotami nesnovne
dediščine, biosfernimi območji in geoparki, ki
so vsi del velike Unescove dediščinske družine.

Naj samo spomnim, da – na primer – Javni
zavod Park Škocjanske jame upravlja tudi
biosferno območje Kras, od lani pa je tudi skrbnik nesnovne dediščine suhozidne gradnje, ki
je vpisana na Unescov reprezentativni seznam.
Idrija pa je dom treh Unescovih enot – svetovne dediščine, geoparka in nesnovne dediščine
idrijske čipke.
Prav v Idriji so koordinirali zadnji skupni
projekt, kratek film Spomini na svetovno
dediščino, s katerim so želeli ohraniti spomine
vseh, ki so sodelovali pri ohranjanju dediščine
in pripravi nominacijskih dosjejev vseh slovenskih enot. Povezovanje sega tudi čez meje
naše države, tako so na primer Škocjanske jame
gostile prvi Forum mladih za svetovno dediščino Jugovzhodne Evrope v letu 2011, sedaj
pa se vključujemo v Evropsko mrežo združenj
upravljavcev svetovne dediščine in upamo, da
bomo tudi v Sloveniji sodelovanje postavili v
organiziran okvir še v letošnjem letu.
Sodelovanje je ključ do uspeha in tega se vsi,
ki se v Sloveniji ukvarjamo z načrtovanjem,
izvajanjem in promocijo Unescovih programov,
dobro zavedamo. Če združimo moči, znanje
in sposobnosti, je vsaka pot lažja, tudi pot na
Unescov seznam svetovne dediščine. ■
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PREDNOSTNE NALOGE
V LETU 2019
Borut Peric
V Parku Škocjanske jame bomo v letu 2019 največ pozornosti posvetili nadaljevanju
že začetih projektov, dokončanju nekaterih investicij ter izvajanju rednih nalog za
spremljanje in ohranjanje ugodnega stanja v naravi, predvsem v jami.

Izvajajo se trije projekti, dva čezmejna Interregova projekta, Kras'n'Krš s hrvaškimi partnerji
ter MobiTour z italijanskimi, in kohezijski Za
Kras, s katerim se izvajajo aktivnosti iz operativnega programa Natura 2000 za ohranjanje
nekaterih vrst in habitatnih tipov na Krasu. V
okviru navedenih projektov se bodo med drugim posodobile zbirke v Delezovi domačiji,
kjer je po novem predviden interpretacijski
center s krasoslovno, biološko in arheološko
zbirko za tiste, ki bodo željni dodatne, predvsem pa bolj poglobljene razlage.

V sklepno fazo vstopa projekt Krasoslovne
raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam
kot svetovne dediščine, v katerem je glavni cilj
vzpostavitev rednega spremljanja stanja v jami,
v glavnem z vidika vpliva turizma na jamsko
okolje. Če bi na primer podatki takšnega monitoringa nakazali negativen vpliv na jamo zaradi povečanega števila obiskovalcev v zadnjih
letih, bi morali mi, kot upravljavci jame, predvideti posamezne ukrepe za odpravo takšnih
posledic (recimo omejevanje števila dnevnih
obiskovalcev ali preusmeritev glavnega toka
obiskovalcev).
Zaključujejo se dela v sprejemnem centru in
Hankejevem kanalu, nadaljuje se sodelovanje
z nosilci turistične ponudbe na Krasu, v okviru
skupnega projekta LAS-ov pa tudi poglobljeno sodelovanje in vključevanje deležnikov na
biosfernem območju Kras v skupne aktivnosti,
pri čemer je naš glavni namen spodbuditi ljudi
k razvoju podjetniških idej.

Kopije arheoloških najdb iz Tominčeve jame, ki čakajo na dopolnitev zbirke v parku
foto: Borut Peric

Skratka, iz izbora prioritetnih nalog za
leto 2019 je razvidno, da skušamo tako kot
doslej uspešno prepletati tipične naravovarstvene naloge z razvojnimi, ki pa morajo
biti nujno v sozvočju s temeljnimi smernicami
varstva narave. ■
Kopije arheoloških najdb iz Tominčeve jame, ki čakajo na dopolnitev zbirke v parku
foto: Borut Peric
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O N E S N A Ž E VA N J E V
POREČJU REKE
Rosana Cerkvenik

Na težave, ki jih povzroča(mo) z onesnaževanjem, se običajno spomnimo takrat, ko tudi sami postanemo ‘žrtve’,
bodisi ko sodelujemo v čistilnih akcijah in se nam gnusijo odpadki bodisi zaradi drugih, precej hujših posledic – ko so
onesnaženi viri pitne vode ali ko kdo v naši okolici zboli za katero od bolezni, povezanih z onesnaževanjem okolja. Res
je, da se je ozaveščenost o vplivih onesnaževanja na naše življenje precej dvignila, a pogosto se posledice kažejo na
dolgi rok in lahko sežejo daleč stran od izvora onesnaževanja.

Naravovarstveni nadzorniki, tako
poklicni kot prostovoljni, ugotavljamo, da je onesnaževanja na vplivnem območju sicer manj, ostajajo pa
nekatere rane v okolju iz preteklosti
ter onesnaževanje, ki zahteva širši
pristop reševanja.
Odlaganje odpadkov v naravnem
okolju je še vedno prisotno, vendar
precej manj kot nekoč. Še vedno
so najbolj obremenjene neposredne
okolice (glavnih) cest, v bližini vasi
ali gozdovih so sicer še divja odlagališča, a se na novo večinoma ne
vzpostavljajo. Ostajajo pa nekatera
večja divja odlagališča iz preteklosti
(eno takih je tik pod slemensko cesto
čez Vremščico). Vsako leto očistimo
eno ali več manjših divjih odlagališč,
pri tem so aktivni tudi domačini v
okviru vaških ali društvenih čistilnih akcij. Planinske poti (najbolj
obiskana sta Vremščica in Snežnik)
so, tudi po zaslugi čistilnih akcij
planinskih društev, razmeroma čiste.
Omeniti je treba tudi odpadke, ki
jih ob višjih vodah prinaša Reka
vzdolž celotnega toka. Med njimi
7

Onesnaženje z močno bazično snovjo na čistilni napravi Ilirska Bistrica
foto: Rosana Cerkvenik

Neprimerno odlaganje odpadkov v naravi
foto: Rosana Cerkvenik

prevladuje plastika vseh oblik in
vrst, stiropor, pa tudi večji kosovni
odpadki (ob zadnji poplavi je Reka
v Škocjanskih jamah naplavila kar
štiri sode, v katerih je bilo še nekaj
naftnih derivatov; eden od njih je
tri kilometre v notranjosti jame, tik
pred odtočnim sifonom!). Temu onesnaževanju se lahko izognemo predvsem tako, da se ob objektih in na
zemljiščih, ki jih dosegajo poplave,
ne kopičijo predmeti, po domače povedano ‘stara šara’. Če lahko plastenke, embalažo deodorantov, natikače
Crocs, žoge, dele jadralne deske in

podobne odpadke poberemo, pa
tega ne moremo trditi za plastično
folijo, ki se uporablja za shranjevanje
sena. Ne gre le za to, da je neprijeten
pogled na kose folije, ki se tako rada
zatakne za veje ali v robido. Težava
je predvsem v tem, da se razgradi na
zelo drobne delce, v tako imenovano
mikroplastiko, ki z vodo potuje vso
pot do morja in zaide tudi v žive
organizme. Razsežnosti težav z
mikroplastiko se je človeštvo začelo
zavedati šele v zadnjih letih. Spomnimo na primer, ko so pred časom
na Sardiniji v truplu kita našli kar 22

kilogramov plastike. Stari grehi ran
v okolju so tudi odrabljene salonitne
plošče, ki so bile odložene v naravi.
Vemo, da tja ne sodijo.
In potem sta tu še promet in kmetijstvo, ki sta za vse nas tako življenjsko pomembna, za nekatere tudi
vir zaslužka. A če želimo čim dlje
živeti in zagotoviti dostojno življenje
v zdravem okolju tudi prihodnjim
generacijam, moramo biti pozorni
na vse negativne vplive, ki jih imata
na okolje, pri čemer ima pomembno
vlogo preventiva. Promet pomeni
tveganje ne le z izpušnimi plini in
hrupom, ampak tudi z nevarnostjo
izlitja nevarnih snovi. V porečju
Reke v zadnjih letih na srečo sicer ni

bilo (večjega) razlitja nevarnih snovi
neposredno iz prometa. V ta namen
je park Prostovoljnemu gasilskemu
društvu Ilirska Bistrica pred leti podaril posebno opremo za zajetje teh
snovi. S Komunalo Ilirska Bistrica
smo bili pred leti priča večkratnemu
izlitju močno bazične snovi v enega
od kanalizacijskih jaškov, ki bi lahko
povzročila tudi motnje delovanja
čistilne naprave. Veliko tveganje
pomeni tudi intenzivno kmetijstvo, predvsem uporaba pesticidov
in neposreden izpust gnojevke v
vodotoke.
In kaj lahko storimo? Vsak od nas
je delček v mozaiku. Dejstvo je, da
smo potrošniška družba, v kate-

ro nas sili kapitalizem – čim več
proizvajati in čim več porabiti – ne
glede na ceno, ki jo plača okolje ali
človeštvo s svojim zdravjem. V času,
kakršen je, potrebujemo avto, telefon
in še marsikaj. A vsak od nas se lahko za hip ustavi in se vpraša: “Ali res
potrebujem nove Crocse, so danes v
akciji in za ceno dveh parov dobim
tri?” In ali res potrebujemo svojo
plastično vrečko za enkratno uporabo za vsak sadež? Je res tako težko
naložiti na traktor plastično folijo?
Pomislimo danes, jutri bo morda
prepozno. ■
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KAJ JE LAMPENFLORA?

osvetlitev) ter osvetlitev kapnikov
in jamskih prostorov (ambientalna
osvetlitev). Tako bodo kapniki
osvetljevani le prek daljinskih senzorjev zaznavanja gibanja skupine
obiskovalcev, sicer bodo trajno neosvetljeni. S tem se bo, ob sedanji
intenziteti obiska v sezoni, ko jamo
obišče od 500 do 1800 gostov na
dan, čas osvetljevanja posameznih
kapnikov zmanjšal za več kot polovico! Kajti najbolj problematični
ostajajo vsi kapniki, še posebej tisti
najlepši, izjemno zanimivih oblik,
ki so bili že v preteklosti nadvse
močno osvetljevani. Slednje je seveda pustilo na njih vidne ‘pozelenele’ posledice. Kapniško okrasje v
Paradižu, Dvorani orgel in Dvorani ponvic so le nekateri primeri, ki
jih že 60 let osvetljujemo in tržimo
v komercialne namene turizma.

Samo Šturm

Izraz ‘lampenflora’ se nanaša na vse avtotrofne rastline, ki jih najdemo v naravnih ali umetnih votlinah na
območju trajno nameščenih svetil. Izraz je postal razširjen v angleško govorečem svetu. Izhaja iz nemških besed
lampen – svetilka in flora – rastlinje. Torej dobesedno govorimo o zelenih rastlinah, ki bujno uspevajo v okolici
svetil po turističnih jamah širom sveta.

Pojav lampenflore
Pogoj za nastanek lampenflore
je dovolj svetlobe in vlage. Klice,
semena ali spore vstopajo v jamo
po zraku, z vodnim transportom,
vnašajo jih živali ali ljudje. Kolonizacija posameznih mest s trosi po
navadi poteka z različnimi algami
(rjave, zelene, diatomeje), ki tvorijo
vrstno specifične tanke prevleke
plake ali biofilma nad rastiščem. Že
biofilm koloniziranih alg obarva kapnike v značilno zeleno. V
kasnejši, napredni fazi rasti lam-

penflore se lahko tvorijo obsežne
‘zelene’ površine, ki so popolnoma
prerasle z mahovi in celo praprotmi,
v obsegu tudi prek 100 m2 jamskih
površin.
Največja negativna posledica rasti
lampenflore je postopno uničevanje milijone let starih kapniških
tvorb, na katerih to zelenje raste.
Lampenflora namreč oddaja šibke
kisline, ki trajno uničujejo in spreminjajo podlago, na kateri rastejo –
kapnike! Tako se lahko zgodi, da so
kapniki, na katerih raste lampenflo-

ra, že po petnajstih letih intenzivnega osvetljevanja dodobra uničeni.
Zakaj po jami še opazimo zelene
kapnike?
Če kjerkoli po jami opazimo zelene
kapnike, so to ostanki že inkrustrirane oziroma vraščene lampenflore
izpred desetih in več let zaradi
prekomernega osvetljevanja jame v
komercialne namene turističnega
obiskovanja. Predvsem med letoma
2000 in 2012 je število obiskovalcev
v jami izjemno poskočilo (maj–september), kar se je drastično pokazalo na večini osvetljevanih kapnikov
v Škocjanskih jamah. Po podatkih
iz leta 2010 je bila na več kot 90 %
osvetljevanih kapniških površin po
Tihi jami prisotna lampenflora.

Prioritetna, dolgoročna in trajna
rešitev je torej zmanjšati čas
osvetljevanja kapnikov.
Ukrepi zaviranja in omejevanja
rasti lampenflore na kapnikih, s
kakršnimikoli kemikalijami, so
zgolj kratkotrajno ‘gašenje’ razrasti
in jih z naravovarstvenega vidika skušamo dolgoročno čim bolj
omejiti oziroma vsaj ohranjati na
sedanji nizki ravni. ■

In kakšne rešitve poznamo?

Lampenflora od blizu
foto: Samo Šturm
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Po letu 2012 se je v Škocjanskih
jamah pričelo intenzivno reševati
problematiko s projektom zamenjave vseh starih halogenskih svetil
z LED-svetili. Poleg tega se sedaj
vzpostavlja sektorsko osvetljevanje jame, pri katerem bosta ločeni
osvetlitev pohodnih poti (talna

JAMA

Razrast lampenflore na sigi
foto: Samo Šturm
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Gradnja poti v steni podzemnega
kanjona je sledila postopnemu prodiranju raziskovalcev čez slapove
in brzice. Iz Müllerjevih zapisov izvemo, da so morali zaradi prenašanja težkih lesenih čolnov in opreme
že na samem začetku nadelati zelo
preproste steze.

O B N O VA P O T I V
HANKEJEVEM KANALU
Borut Peric
8. novembra 1884, torej pred 135 leti, so štirje člani Nemško-avstrijskega planinskega društva (Anton Hanke, Josef Marinič in brata Müller) z neprecenljivo pomočjo šestih domačinov (Jožef Cerkvenik - Vncek, Jurij Cerkvenik - Gomboč, Jože
Cerkvenik - Miklov, Jože Antončič - Preluščev, njegov sin Pavel Antončič in Jednak iz Bazovice) mukoma premagali šesti
slap v Šumeči jami, kjer Reka ostro zavije proti severozahodu in se podzemni rov precej zoži, prišli pred vhod v skrivnosten in nepredvidljiv Hankejev kanal. Kaj vse jih v nadaljevanju še čaka in kako bodo kos hudourniški vodi, ni bilo v tistem
trenutku verjetno jasno nikomur od njih, a kar je sledilo v naslednjih šestih letih, lahko mirno označimo za enega največjih raziskovalnih dosežkov v zgodovini človeštva. Drzno napredovanje v temne globine in nadelava poti v prepadne
stene Hankejevega kanala vse do Martelove dvorane še danes nimata primere v nobeni drugi jami na svetu.
Obnova poti v Hankejevem kanalu
foto: Borut Lozej
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In res, ponekod so tik ob rečnem
bregu v strme gladke stene vklesane
za dlan velike vdolbine, ki so zagotavljale razmeroma varen korak,
pred zdrsom v reko pa je jamarje
varovala še vrv, pritrjena v steno.
Kolikor bolj je raziskovanje napredovalo, toliko nujnejša se je pokazala potreba po širši in varnejši stezi. Najprej so zadostovale reševalne
poti, speljane vertikalno navzgor
v varne predele pred morebitno
poplavo v jami (danes vemo, da se
lahko voda v jami dviguje tudi s
hitrostjo od pet do deset metrov na
uro). Kmalu zatem so pričeli graditi
poti na višini od 15 do 20 metrov
nad strugo podzemne Reke. Kot še
opozarja Müller, obiskovalec niti
sluti ne, da sta odkrivanje in nadelava večine teh stez terjala več poguma in fizične vzdržljivosti kakor
samo raziskovanje. Sprehod po tej
poti je danes nekaj samoumevnega,
njena gradnja pač ni bila.
Leta mukotrpnega dela so bila
potrebna, da so v živo skalo izklesali ali pa na kline in plohe obesili
celotno pot od vstopa v Hankejev
kanal do Marchesettijeve dvorane
v skupni dolžini približno 1200
metrov. V glavnem so jo gradili

domačini in s tem omogočali dostop
vse večjemu številu različnih strokovnjakov, članom društva in radovednežem globoko v jamo, brez
čolnov in razmeroma nezahtevno.
V poročilih je tudi nazorno opisan
način gradnje in s še toliko domišljije je težko dojeti iznajdljivost in
pogum takratnih jamskih delavcev.
Naj omenim le še, da so v začetku
devetdesetih let 19. stoletja po njej
vodili obiskovalce vse do Martelove dvorane.
Prav to pot smo z ekipo višinskih
delavcev skupine Ortar in Komunalnega podjetja Sežana lani
in letos skoraj v celoti obnovili v
povsem historičnem slogu. Stare,
ponekod precej zdelane ograje (v
glavnem jih je v dobrem stoletju
dodobra načela rja ali pa so jih
povile in odnesle visoke vode) smo
zamenjali z enakimi, železnimi, in
jih med seboj povezali enako, kot
so to počeli naši predniki. Leseni
mostovi so bili obnovljeni, na začetku poti je bil na manjšem odseku zgrajen podporni zid. Največ
truda pri obnovi je zahteval prenos
materiala (stebrički, žica debeline
1,2 centimetra in klini) v jamo, ki
so ga v prvem delu opravili s sistemom žičnic do Dvorane planinskega društva, ter montaža na kraju
samem.

JAMA

Škocjanskih jam. Letos se bo obnova poti, predvsem odseka od Swidovega razglednika, kjer pot preči
Reko in se nadaljuje na njenem
levem bregu, do Martelove dvorane
nadaljevala, vendar bi kljub temu
že lahko začeli voditi obiskovalce
v prvi del. Ogled bo mogoč zgolj
za manjše skupine (predvidoma od
4 do 10 oseb) z dvema vodnikoma,
glavnim in pomožnim, v jamarski
opravi s samostojno razsvetljavo, predvsem pa s poglobljeno in
doživeto interpretacijo, s katero je
treba osvetliti to fantastično zgodbo
raziskovanja jame in gradnje veličastne poti, na kateri bo marsikomu
večkrat zastal dih. ■

Obnova poti je bila od samega
začetka predvidena za varen dostop
jamarjev, ki v teh odročnejših predelih jame opravljajo različne raziskave, pa tudi za alternativni obisk
12
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MREŽE V VELIKI
IN MALI DOLINI

UNESCO

Bogdan Opara
Deli parka Škocjanske jame so izpostavljeni padajočemu kamenju in drugim erozijskim procesom.
Na porušitveno erozijo še dodatno vplivajo podnebne spremembe. Padajoče kamenje, pretrte
brežine in drugi erozijski procesi pomenijo veliko potencialno nevarnost za obiskovalce parka, pa
tudi za zaposlene. Zaradi povečanega obiska, ki ga je mogoče pričakovati tudi v prihodnjih letih,
je nujno, da se zagotovi čim večja stopnja varnosti vseh ljudi. Na nekaterih območjih zaščita pred
padajočim kamenjem še ni vzpostavljena. Ponekod pa dotrajani in tehnološko zastareli sistemi ne
omogočajo največje varnosti, ki jo je mogoče zagotoviti z modernimi zaščitnimi sistemi in mrežami.

Pokrivna mreža nad vrati v Rebrici
foto: Borut Peric

Podajno-lovilne ograje v Veliki dolini
foto: Borut Peric
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Seveda je pri vsem tem ključna pravilna umestitev ukrepov v prostor. Vsi ukrepi morajo biti,
zaradi občutljivih predjamskih ekosistemov,
naravne dediščine in parkovne zakonodaje,
izbrani skrbno in z vso previdnostjo. Delo
na projektu je obsegalo izdelavo izvedbenih
načrtov zaščite pred padajočim kamenjem na
petih lokacijah v Veliki in Mali dolini, in sicer
na skalni brežini nad potjo na severni strani
Male doline, na skalni brežini nad vrati v Rebrici, na pobočju nad potjo po Mali dolini proti
Mariničevi jami, na grebenu od Mariničevega
razglednika do Radonetzevega vodnjaka ter
na pobočju Velike doline med spodnjo postajo
vzpenjače in Tommasinijevim mostom.
Padajoče kamenje je nepredvidljiv in hkrati
naraven erozijski pojav, ki ogroža infrastrukturo
na padnicah potencialno labilnih kamnitih mas
oziroma brežin. Sama ogroženost posamezne
lokacije je odvisna od pogostosti podorov in
pogostosti rabe ogrožene infrastrukture. Glede
na stalno naraščanje obiska v Škocjanskih jamah in zaznano intenziviranje erozijskih procesov je bilo treba nujno sprejeti zaščitne ukrepe,
sicer bi morali dele jam za obiskovalce zapreti.
Treba je razumeti, da so posledice padajočega
kamenja na obljudenih turističnih lokacijah
lahko katastrofalne. Znani so smrtni primeri
na podobnih turističnih objektih (Tolminska
korita, Blejski vintgar, Martuljški slapovi ...) in
javnih cestah (Trbovlje, Vuhred, Jezersko ...).

Z zavarovalnimi deli je bila med februarjem in
marcem 2019 nameščena zaščita na dveh lokacijah v Mali dolini in dveh lokacijah v Veliki
dolini. V skladu z naravovarstvenim soglasjem
se na lokaciji Rebrica proti Betanji stanje padajočega kamenja opazuje do sredine leta 2020.
V Veliki dolini se je na skalni brežini nad
vrtljivimi vrati po temeljitem čiščenju podrasti
izvedel detajlni geološki pregled, ki je pokazal, da zaradi labilnosti blokov vrtalna dela do
globine štirih metrov na osrednjem delu ne
bodo mogoča. Ker poleg tega ne bo mogoče
ustrezno sidrati predvidenih mrež visoke natezne trdnosti, se je projektna rešitev spremenila.
Dogovorjen in sprejet je bil sistem stabilizacije
blokov s kombinacijo gosto sidranih in prilagojenih heksagonalnih mrež z dodatnimi ojačitvami s pletenicami. Preostale tri lokacije – ena
v Veliki dolini in dve v Mali dolini – so opremljene s podajno-lovilnim sistemom Trumer iz
Avstrije.
Sanacijski ukrepi so bili izvedeni v marcu 2019.
Postavljeno je bilo 154 metrov podajno-lovilne
ograje ter 450 m2 pokrivne mreže nad labilnimi bloki. Delo je potekalo z občasnimi prekinitvami in ob zaprtju turističnega dela jam. V
življenjski dobi sistema bodo potrebni redni
pregledi ter čiščenje in vzdrževanje elementov,
ki se morajo izvajati skladno z navodili za obratovanje in vzdrževanje sistema.■
14
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O B N O VA
KALOV
Borut Kokalj
Do postavitve vodovoda je bila ena
glavnih težav ljudi na Krasu oskrba
z vodo, ki so jo potrebovali za pitje,
umivanje, pranje, napajanje živine,
zalivanje vrtov in gašenje požarov.
Najpreprostejši način zbiranja vode
so naravne kotanje z utrjenim dnom,
nepropustnim za vodo, kamor se je
stekala deževnica. Takšnim zbiralnikom vode pravimo kali.

Po drugi svetovni vojni se je z
opuščanjem kmetijstva in dograjevanjem vodovodnega sistema na Krasu
potreba po zbiranju in uporabi vode
iz kalov zmanjševala. Zaradi nevzdrževanja so se kali začeli zaraščati
z vegetacijo in izsuševati. Mreža
kalov, ki je na Krasu največja v Sloveniji, se je hitro zmanjšala in razdrobila, s tem pa se je močno razdrobil
nekdaj povezani vodni življenjski
prostor.
Kali so na Krasu eden redkih površinskih vodnih ekosistemov, zato
rastline in živali, ki bivajo v kalih, ob
Veliki pupki v kalu v Rodiku
foto: Borut Kokalj
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njihovem izginjanju nimajo primernih nadomestnih življenjskih prostorov in postajajo vse bolj ogrožene. V
različnih študijah je bilo ugotovljeno,
da ima kar 44 vodnih in močvirskih
rastlinskih vrst ter 13 rastlinskih
združb na Krasu primerno rastišče le
v kalih in lokvah. Od teh jih je osem
vpisanih na slovenski rdeči seznam
ogroženih rastlinskih vrst. Podobno
velja za živalske vrste, med katerimi
najdemo tudi v evropskem merilu
ogroženi vrsti hribskega urha in
velikega pupka.
S projektom Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za
ohranjanje izbranih habitatnih tipov
in vrst na območju Nature 2000 Kras
– Za Kras se lotevamo reševanja
oziroma izboljševanja stanja najbolj
ogroženih življenjskih okolij na Krasu. Eno takih so tudi kali.
V maju smo začeli obnavljati kal Na
Kaličih v bližini sprejemnega centra

GLASILO

za obiskovalce parka Škocjanske
jame. Kal je bil za obnovo izbran,
ker je presušen, leži v bližini selitvenih poti dvoživk in bo po obnovi
povezal mrežo razdrobljenih vodnih
habitatov. Z obnovitvenimi posegi
bo najprej poglobljen, saj sedanja
globina ne omogoča ohranitve vode
v poletnih sušnih razmerah, nato bo
vanj vgrajena posebna nepropustna
membrana, čeznjo pa bo nanesena 25
centimetrov debela plast gline. V kal
se bo namestilo primerno kamenje,
ki bo ponujalo zavetje novim prebivalcem.
V jesenskih mesecih se bo obnova
začela še na kalu v Rodiku. Kal stoji
na robu vasi in ni presušen, saj ima
tudi lasten izvir, vendar je kljub temu
v slabem stanju zaradi odlaganja različnega materiala v njegovo bližino
in celo neposredno vanj. Kal bo med
obnovo očiščen in poskrbljeno bo
za ureditev okolice, saj strme brežine živalim močno otežujejo dostop

do vode. Ob kalu se bo uredila tudi
informacijska točka o pomenu kalov
in njihovega ohranjanja.
Same obnove kalov niso dovolj
za ohranjanje in izboljšanje stanja
mreže vodnih habitatov na Krasu.
Ena glavnih groženj za ta vodna
življenjska okolja poleg zaraščanja
in izsuševanja je vnos tujerodnih
invazivnih vrst. Zlate ribice, želve
rdečevratke, lokvanji in drugi prepogosto končajo v kalih, ko prerastejo
akvarije in vrtne ribnike, zatem pa
z nekontroliranim razmnoževanjem
in ob odsotnosti primernih plenilcev
pogosto popolnoma uničijo krhek
vodni ekosistem. Za ohranjanje
ustreznih vodnih ekosistemov na
Krasu je zato nujno ozaveščanje
prebivalstva o ustreznem ravnanju
in skrbi za kale. Ob izgubi prvotne
funkcije bodo kali ter z njimi številne
rastlinske in živalske vrste preživeli
le ob naši ustrezni skrbi in pomoči. ■

Obnova kala Na Kaličih
foto: Borut Kokalj
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SUHOZIDNA GRADNJA NI OMEJENA V ČASU
I N P R O S TO R U . N A P O T E Z I S O M L A D I .
Darja Kranjc
Medvladni odbor za varstvo nesnovne kulturne dediščine pri organizaciji UNESCO je 28. novembra 2018, na svojem 13.
zasedanju v Port Louisu na Mavriciju, potrdil serijski vpis suhozidne gradnje na seznam nesnovne kulturne dediščine
človeštva. Vlogo pod uradnim nazivom Umetnost suhozidne gradnje: znanje in tehnike je pripravilo osem držav, tj. Ciper, Grčija, Hrvaška, Slovenija, Italija, Švica, Francija in Španija, ki pa se jim naknadno lahko pridružijo še druge države
podpisnice Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine. Pogoj za sodelovanje Slovenije pri nominaciji je bil
predhoden vpis suhozidne gradnje v nacionalni register nesnovne dediščine v letu 2016. Javni zavod Park Škocjanske
jame (JZ PŠJ) je bil kot pobudnik vzpostavitve Partnerstva kraške suhozidne gradnje aktivni soudeleženec te avanture.

Skladno s priporočili sekretariata
Unesca, programa Človek in biosfera
(MAB), iz leta 2004 o širitvi biosfernega območja na celotno ozemlje
čezmejnega Krasa je nekdanja služba
za raziskovanje in razvoj parka v
okviru programov participatornega
upravljanja biosfernega območja
Kras in porečja Reke leta 2011, v
želji po vzpostavitvi platforme za
priporočeno širitev, oblikovala zamisel o mreži, ki naj ob že obstoječi
mreži šol in načrtovani mreži univerz
poveže akterje s področja ohranjanja
kraške suhozidne gradnje ter tako
vpelje navedeni Unescov program
med vse Kraševce. Pri tem se moramo posebej zahvaliti Univerzi na
Primorskem za povabilo k sodelovanju v okviru projekta Živa krajina
Krasa, zaradi katerega smo sploh
začeli razmišljati o tem.
Ker je samo območje, s katerim
skladno s konvencijami, zakonom in
programi upravlja JZ PŠJ, na Krasu

omejeno na občino Divača in je bil
že med pripravo prijave sprejet sklep,
da ne želimo podpreti zgolj divaške
suhozidne gradnje, temveč akterje
iz obče kraške regije, s katerimi je
bil JZ PŠJ tedaj že v stikih, je bila to
edina smiselna rešitev. Leta 2014 se
biosferno območje zaradi različnih
nasprotovanj ni razširilo, kljub temu
pa je bilo februarja 2015 v Matavunu ustanovljeno Partnerstvo kraške
suhozidne gradnje. Pri tem je bil
JZ PŠJ kot ustanovni član tako rekoč
ustoličen za koordinatorja (Darja
Kranjc) do leta 2019 in soudeleženca
pri vseh nadaljnjih aktivnostih te neformalne zveze na čezmejnem Krasu.
Partnerstvo v povprečju izvede 29
aktivnosti letno, pri čemer njegovi
člani in podporniki sodelujejo z
delom in/ali finančno podporo.
Tako je JZ PŠJ (Darja Kranjc) z
območno enoto Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije iz Nove
Gorice (Eda Belingar) v okviru

dejavnosti konzorcija med drugim
sodeloval pri vpisu ljudskega znanja
suhozidne gradnje v register nesnovne dediščine Slovenije, v katerem
je trenutno vpisanih šest nosilcev s
Krasa in dva iz Istre, ter v nadaljevanju (še z mag. Vanjo Debevec) v
okviru strokovne skupine pri pripravi
serijske nominacije UNESCO. Pri
tem je treba takoj razrešiti pogosto
napačno razumevanje obeh vpisov,
ki ne zagotavljata nobene pravne
zaščite samim suhozidnim konstrukcijam, slednje je mogoče brez težav
še naprej rušiti. So se pa nosilci znanj
in država z vpisom zavezali, da bodo
popularizirali, širili tehniko suhozidne gradnje ter organizirali aktivnosti, ki bodo omogočile, da se znanje
gradnje na suho ohrani in prenaša na
naslednje rodove. Prav to tudi počnemo člani in podporniki Partnerstva
kraške suhozidne gradnje.
Z vpisom v nacionalni register in na
seznam nesnovne kulturne dedišči18
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ne človeštva se je suhozidni gradnji
priznal njen dejanski pomen ključne
(spremljajoče) dejavnosti pridobivanja obdelovalnih površin in s tem
zagotavljanja golega preživetja ljudi v
izrazito kamnitih pokrajinah. Pomen
te dejavnosti se pokaže že s samo
številčnostjo tovrstnih konstrukcij,
ki jih najdemo pri nas in po svetu.
Vpis obenem pomeni priznanje vsem
ljudem, ki so uporabljali suhozidno tehniko in jo ohranjali ne zgolj
skozi stoletja, ampak dejansko skozi
tisočletja. Kraševci in Istijrani smo
ob vpisu začutili, da smo del sveta.
Suhozidna gradnja je del naše kultu-
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re, a tudi del številnih drugih kultur
po svetu. Povezuje nas s človeštvom
skozi čas in prostor.
Kot upravljavcem biosfernega območja Kras in porečja Reke nam je
jasno, da je bilo precej potu prelitega
tudi za čiščenje in urejanje ornih,
košnih površin in teras v Brkinih,
Košanski dolini (projekt Culturecovery), na Bistriškem in v Ko ???
aniji. In da je tudi tam marsikje suhi
zid edinstven spomenik neizmerne
močne volje tamkajšnjega prebivalstva. Zato pozivamo vse prebivalce
teh koncev, ki med svojimi krajani

PARK ŠKOCJANSKE JAME
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poznajo nosilce znanj lokalne tehnike gradnje na suho, da nas o njih
obvestijo. Prav povsod, kjer je bila
prisotna suhozidna gradnja, pa pozivamo mladino, da aktivno pristopi k
ohranjanju njenih lokalnih tipologij
in tehnik. Avtohtonih nosilcev znanj
je z leta v leto manj in enkrat jih ne
bo več med nami. Čeprav je na Krasu
to znanje morda v tem trenutku bolj
ohranjeno kot na drugem koncu
našega biosfernega območja, to ne
pomeni, da bo tako ostalo za vedno.
Na potezi so mlajše generacije. ■

Delavnica obnove suhega zidu v Gradišču pri Divači
foto: Darja Kranjc

Gradnja na suho je vzorčen primer vezi med naravo in ljudmi. Z njo so ljudje na vzoren trajnostni način ustvarjali celotne pokrajine. Omogoča različne zložbe, je zelo uporabna, učinkovita in okolju prijazna, saj z njo ne
nastaja odpadni material, kvečjemu za njo rabljen material lahko recikliramo v nedogled. Tradicionalne zložbe,
zidane na suho, preprečujejo erozijo prsti, zadržujejo vodo, pomagajo pri drenaži in prispevajo k biodiverziteti.
Gradnja na suho pa ne oblikuje le pokrajin in zložb, pomaga tudi pri gradnji družbenih vezi in dodatno utrjuje identiteto lokalnih skupnosti, ki se z njo ukvarjajo. V času tehnološkega napredka tradicionalna suhozidna
gradnja ohranja svoj kulturni pomen tako, da prispeva znanje za naslednje rodove. Kot vir navdiha in refleksije
krajine, habitata ali rabe naravnih virov je tradicionalno suhozidno znanje bogata kulturna vez med tradicijo,
inovacijo in kreativnostjo. Prenos je bistven, če naj se ta tehnika ohranja za prihodnje rodove.
Po vpisu suhozidne gradnje na seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva
foto: Mirjam Gnezda Bogataj
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Nekaj poudarkov iz nominacije za vpis suhozidne gradnje na seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva
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R A Z I S K O VA N J E G R A D U Š K O L J
TER MLINOV, ŽAG IN BRVI
NA REKI REKI
Boštjan Cigoj
Čeprav večina ljudi regijski park Škocjanske jame povezuje z jamami, pa območje skriva
še mnoge druge naravne in kulturne znamenitosti. Ob vsej naravni lepoti največkrat pozabljamo na zgodovino okoliških krajev in gospodarske dejavnosti, ki so se tu razvijale. Ker
je Reka največja in ena redkih tekočih voda na Krasu, so se ob njej razvile gospodarske
dejavnosti, ki jih drugod po Krasu skoraj ne najdemo. Tako sta ob njej cvetela mlinarstvo
in žagarstvo, toda elektrifikacija ter spremenjene politične in ekonomske razmere po
drugi svetovni vojni so pripeljali do postopnega zatona obeh obrti.

V raziskavi sem se osredotočil na mline
na ožjem območju parka oziroma v
njegovi neposredni bližini. V raziskavi je
bilo zajetih sedem mlinov, in sicer mlin
v Uknem, mlin pod Brežcem (območje
v Malnih), drugi mlin pod Brežcem
(srednji mlin), grajski mlin pod Školjem,
Šmanelčev mlin pod Famljami (Peptov
mlin), Dujčev mlin v Škofljah ter Dujčev
mlin v Loki. Od navedenih mlinov je
bil deloma obnovljen le Dujčev mlin v
Škofljah kot del turističnega kompleksa
Pri Dujčevih, mlin v Uknem je bil utrjen
zaradi postavitve opazovalnice za ptiče,
medtem ko so se preostali mlini porušili
oziroma jim to grozi v bližnji prihodnosti (Dujčev mlin v Loki).
Med proučevanjem sem ugotovil, da
je nemogoče določiti letnico postavitve mlinov in žag, saj viri, ki bi pričali
o tem, ne obstajajo. Deloma se lahko
zanašamo na urbarje, ki pa omenjajo
zgolj, da je imel nekdo v nekem kraju
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v najemu mlin, od katerega je plačeval
posamezne dajatve. Iz tega je nemogoče
z gotovostjo potrditi, ali gre za točno določen mlin, o tem lahko zgolj sklepamo.
Zanesljivejše podatke o samih mlinih
tako ponujajo terezijanski, jožefinski,
franciscejski in reambulančni kataster,
ki precej točneje označujejo lokacijo
in lastništvo nad samimi mlini in žagami ter vsebujejo tudi tehnične podatke
o objektih. Deloma lahko lokacije in
datacije obstoja objektov potrdimo tudi
na podlagi starih avstrijskih vojaških
zemljevidov. Lep primer je Jožefinska
vojaška karta (1763–1787), na kateri
so že označeni vsi obravnavani mlini, z
izjemo Šmanelčevega. Pomemben vir za
pridobivanje podatkov so tudi pogovori
in intervjuji z zadnjimi lastniki mlinov,
ki razkrijejo številne zanimivosti. Ivan
Dujc, lastnik Dujčevega mlina v Loki, še
vedno hrani original kupne pogodbe mlina iz 17. stoletja med njegovim prednikom in nekim Italijanom Niccolettijem.

Ruševine gradu Školj
foto: Boštjan Cigoj

Ruševine mlina pod Brežcem
foto: Boštjan Cigoj

Vzporedno z mlini sem raziskoval brvi
na Reki in njihove morebitne lokacije.
Ker so bile to predvsem manjše brvi,
ki so jih med visoko vodo umaknili,
večinoma niso bile vrisane na nobenem
vojaškem zemljevidu ali katastru (izjemi pri mlinu pod Brežcem in Dujčevem
mlinu v Loki). Raziskovanje brvi je tako
potekalo predvsem na podlagi pripovedovanja ljudi, ki so živeli v bližini, ter
preverjanja zbranih informacij na terenu.
Danes sta še vedno vidni dve lokaciji
visečih brvi, ki pa naj bi bili postavljeni
po drugi svetovni vojni, medtem ko so
sledi brvi na preostalih lokacijah skoraj
v celoti zabrisane in živijo le še v spominu ljudi.

KULTURA

ni nikakršnega vira, ki bi to potrjeval.
Prav tako na gradu še niso bile izvedene
arheološke raziskave, ki bi o tem povedale kaj več. Janez Vajkard Valvasor
v Slavi vojvodine Kranjske kot prve
lastnike gradu omenja barone Rauber
von Planckenstein, najstarejši pisni vir,
v katerem se omenja grad, pa je zapuščinski inventar barona Janeza Viljema
Neuhausa iz 17. stoletja. Zelo uporabni
viri za proučevanje zgodovine gradu
so še popis v terezijanskem katastru ter
vpisi v glavno knjigo Deželne deske za
Kranjsko in listine, ki so ji priložene. Žal
nimamo podatkov o obstoju kakšnega
urbarja za Školj, ki bi o samem gradu in
njegovih posestih ter lastnikih povedal
več. Še najbolje je grad dokumentiran v
času rodbine Rossetti ter ob prodaji Matiji Dolencu. V virih so poleg navedenih
kot lastniki gradu omenjene še družine
Mordax, de Leo in Dekleva.
Čeprav do sedaj ni bilo opravljenih veliko raziskav o kulturni dediščini na območju parka, pa prav to odpira možnosti
za nadaljnje raziskovanje. Težava pri
tem je, da so viri razpršeni po različnih
arhivih in muzejih v Sloveniji (Ljubljana, Koper), Italiji (Gorica, Trst), na Hrvaškem (Reka) in morda tudi v Avstriji
(Dunaj) ter so večinoma zapisani v težko
berljivi kurzivni gotici, a pomembno je,
da obstajajo. Za boljšo osvetlitev tematike bosta potrebna le čas in trud. ■

Raziskava je vključevala tudi grad
Školj, vendar so viri o njem relativno
skopi. V literaturi se sicer omenja, da
je grad kot stolp stal že v 12. stoletju, a
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Odbori biosfernega območja Kras in porečje Reke

S O D E L O VA N J E Z A O H R A N J A N J E ,
U P R AV L J A N J E I N U S T VA R J A N J E D E D I Š Č I N E
M a g . Va n j a D e b e ve c
Javnost in lokalne skupnosti so pogosto vključene v dejavnosti zavarovanih območij. Običajno gre za sodelovanje,
kot so udeležba na dogodkih in srečanjih z izobraževalnimi vsebinami. Participacija pa, v primerjavi s sodelovanjem,
pomeni aktivno udeležbo s prispevanjem zamisli, mnenj, delitev izkušenj in znanja ter tudi sodelovanje pri odločanju
in izvrševanju ukrepov varovanja naravne in kulturne dediščine. Temelj tovrstne oblike dela sta partnerski odnos in
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du s prednostnimi cilji programa
varstva in razvoja PŠJ.
V želji po aktivni participaciji širše
lokalne skupnosti pri načrtovanju,
evalvaciji in izvajanju del in nalog
trajnostnega razvoja BOK je PŠJ
v avgustu 2014 ustanovil tematske
odbore, ki vključujejo posameznike,
predstavnike lokalnih skupnosti
in deležnike ter strokovnjake s
področja varovanja in ohranjanja
naravne in kulturne dediščine.
Tematski odbori predstavljajo neposredno sodelovanje z lokalnimi
skupnostmi in omogočajo aktivno
vključevanje prebivalcev v dejavnosti ohranjanja biološke pestrosti,
kulturne dediščine, spremljanja in
ovrednotenja ekosistemskih storitev, vzpostavljanje kakovostnih
partnerstev s podjetniki in družbenimi dejavnostmi ter vladnimi in
nevladnimi organizacijami.

Akcija pri Pepetoumi mlini
foto: Vanja Debevec

Bistvo koncepta funkcionalnga biosfernega območja je dejavno vključevanje deležnikov, ki so identificirani
v nekem območju. V teh območjih
delovanje temelji na omogočanju
procesa, v katerem ljudje prispevajo
k razvoju svojega življenjskega oko23

lja. Poleg pripravljanja projektov in
njihove koordinacije je pomembno
razviti in podpreti različne mreže
ter vzdrževati partnerstva z upravljavci zemlje, lokalnimi združenji in
drugimi delovnimi skupinami.

V biosfernem območju Kras si
prizadevamo za vzpostavitev fleksibilnega mehanizma participacije,
ki bo omogočal prilagajanje fazam
upravljanja, spremljanje rezultatov
ter nadgradnjo procesa skladno z
realizacijo zastavljenih nalog v skla-

Odbori, ki so bili v petih letih
najdejavnejši, so: odbor za varstvo
narave, odbor za kulturno dediščino in odbor za trajnostni turizem.
Leta 2014 so bili izvedeni informativni sestanki članov odbora
za podjetništvo, a so bili obeti za
spodbuden začetek dela zasnovani
s projektom MAB-LASi leta 2019.
Odbor proizvajalcev in ponudnikov
vključuje deležnike, ki so že leta
2012 izrazili željo po tesnem sodelovanju s parkom, zlasti na področju promocije izdelkov in storitev z
blagovno znamko parka.

ČLOVEK IN BIOSFERA

Člani odbora za varstvo kulturne
dediščine so izredno dejavni pri akcijah ozaveščanja javnosti, populariziranju in evidentiranju kulturne
dediščine, s ciljem ohranjanja in
izvajanja primernih ukrepov tudi
na občinski ravni. Tako so s svojim
delom spodbudili park in občino
Divača k obnovi vodarne Draga,
Slovenske železnice k pripravi predlogov za obnovo tajhov. Odbor z
izdanimi zloženkami v vsa gospodinjstva v BOK in PR posreduje
informacije o izjemni dediščini ter
predstavlja tudi predloge za njeno
ohranjanje v vsakodnevnem življenju. Številni kulturni dogodki
in razstave spodbujajo medgeneracijsko povezovanje, vključevanje
posameznikov v družbene dejavnosti in ozaveščajo širšo javnost o
bogastvu prostora, kjer živimo.
Odbor za varstvo narave ima ključno vlogo pri izvajanju monitoringa
netopirjev. Dosedanje sodelovanje
s strokovnjaki na tem področju je
botrovalo izvedbi podrobnih štetij
in pregleda vrst z mreženjem.
Tako je bilo odkritih kar 21 vrst
netopirjev v osrednjem zavarovanem območju, evidentirane so
bile njihove preletne poti. Dejavna
vloga prostovoljcev je dokumentirana v posebnem filmu, ki predstavlja netopirje in tudi pristop k
terenskemu delu pri popisih vrst in
ohranjanju njihovega življenjskega prostora. V prihodnje načrtuje
odbor utrditev participatornega
monitoringa netopirjev in orhidej

tudi na vplivnem območju parka.
Obenem poskuša vzpostaviti svojevrsten projekt Ljudska znanost
v BOK in PR, kjer ljudje beležijo
stanje in spremembe habitatov in
vrst.
Delo s prostovoljci v odborih v prihodnje bo usmerjeno v nadgradnjo
projektov, kot so Jedilnik BOK in
PR, blagovna znamka parka ter
tudi povezovanje z deležniki iz
občine Pivka, ki so zunaj tranzicijskega območja BOK in PR.
Z vključevanjem lokalnih skupnosti v različne dejavnosti upravljavca zavarovanega območja lahko
dosežemo večjo stopnjo ozaveščenosti, obenem pa stremimo k dvigu
kakovosti lastnega dela. Če nam
uspe vključiti ljudi v procese načrtovanja, evalvacije in monitoringa,
prispevamo h krepitvi identitete
prebivalcev, kar nedvomno pozitivno vpliva tudi na dejavnosti drugih
deležnikov in institucij v območju.
■
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JAMSKIH VODNIKOV
Tomaž Zorman
Vse jame v Sloveniji so naravne vrednote državnega pomena in naravno javno dobro ter so v lasti države. Zasebnih jam
torej ni. Zato v jamah kot naravnih vrednotah veljajo vsi predpisi, ki urejajo varstvo naravnih vrednot oziroma ohranjanje narave in kulturne dediščine, naj gre za ekološko pomembna ali posebna varstvena območja, habitatne tipe ali
arheološko dediščino. Izvedena je bila strokovna razvrstitev jam glede režima vstopa vanje. Tako poznamo odprte jame
s prostim ali nadzorovanim vstopom in zaprte jame. Vodenje ogledov odprtih jam, med katere se uvrščajo turistične
jame, izvajajo jamski vodniki, ki so za vodenje po odprtih jamah posebej usposobljeni. Javni zavod Park Škocjanske
jame je po pooblastilu pristojnega ministrstva tudi pooblaščena organizacija za usposabljanje in preverjanje usposobljenosti jamskih vodnikov za vodenje po odprtih jamah. Zaradi varstva odprtih jam in izvajanja nadzora nad njihovim
obiskovanjem in stanjem je vzpostavljen register jamskih vodnikov, ki ga upravlja pristojno ministrstvo.

V JZ Park Škocjanske jame vsako
zimo in pomlad potekajo izobraževanja v prostorih kongresno-promocijskega centra Pr Nanetovh ter
na terenu na površju in v podzemlju
parka Škocjanske jame. Kandidati za izpit so običajno študentje
in honorarni sodelavci, ki želijo

opravljati poletno delo v PŠJ ali to
že počnejo, ter jamarji iz jamarskih
društev, ki upravljajo druge turistične jame. Opravljen izpit velja za
vse turistične jame v Sloveniji, saj
je JZ PŠJ pooblaščena organizacija
za tovrstno izobraževanje.

Za jamsko okolje, v katerem delujejo vodniki med vodenjem obiskovalcev, je nepogrešljivo poznavanje
speleobiologije, potem so tu še vsebine za pridobitev znanja in veščin
za zagotovitev jamam neškodljivega obiskovanja ter krasoslovje in
zgodovina pa organiziranost jamar-

Bodoči vodniki tik pred preverjanjem znanja
foto: arhiv PŠJ
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stva ter poznavanje jam v Sloveniji
in svetu. Zelo pomembno je tudi
poznavanje didaktike, pedagogike
in psihologije. Na usposabljanju organiziramo tudi terenske ekskurzije
po površju in podzemlju, na katerih
obravnavamo tako geologijo Krasa
in kraške pojave kot varstvo jam,
interpretacijo in retoriko ter vse,
kar je potrebno za naše delo, ki je
seveda izrazito terensko in poteka v
omejenih svetlobnih razmerah.
Najbolj poučne in sproščujoče
so vedno ekskurzije, na katerih
spoznavamo podzemlje Divaškega krasa, Tržaškega krasa, izvire
od Brojnic do Timave pa še veliko tega. Muzeji krasa v naravi in
muzejskih zbirkah nam tudi nikoli
ne uidejo. Letos smo obiskali vse
tri: škocjanskega in oba postojnska.
Ker delujemo na zavarovanem
območju v Sloveniji in so vse jame
tudi naravne vrednote, obravna-
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vamo teme, kot so predstavitev
parkov v Sloveniji in svetu, varstvo
naravnih vrednot in kulturne dediščine.
V Parku Škocjanske jame smo do
sedaj izobrazili in akreditirali že 68
jamskih vodnikov. Velika večina
še dela ali je delala kot stalni ali
honorarni vodniki po regijskem
parku Škocjanske jame in njegovem
podzemlju. Nekateri vodijo tudi po
drugih jamah, kot so Vilenica, Divaška jama, Dimnice, Križna jama,
Postojnska jama … in vsi vedo, da
se netopirji ne zapletajo v lase, ne
pijejo krvi in ne strašijo nikogar
razen žuželk (najkoristnejši so, ko
pojedo nam nadležne komarje).
Zaradi spoštovanja jam in matičnega krasa, kjer so se začele prve
raziskave kraških pojavov nasploh,
je treba imeti toliko spoštovanja do
naroda, ki mu pripadamo, in do ob-

močja, ki je dalo podobnim pokrajinam v svetu ime (nekateri bi rekli,
da bi morali imeti v sebi toliko
civiliziranosti), da spoštujemo tudi
s površja nam nevidne jame. In to
velja za vse, ne le najpomembnejše
– jame in ljudi seveda.
Morda se vse skupaj zdi preveč
poetično, a Slovenija je ena redkih držav, ki dovolj spoštuje jame
in kras, da se z njim ukvarja na
področju zakonodaje in znanstvenih
raziskav. Vodniki pa morajo biti dovolj izobraženi, da obvladajo oboje,
predvsem pa, da izostrijo svoj čut
do narave nasploh, da po »kmečki
pameti« razumejo in posredujejo
zapletene procese »navadnim«
obiskovalcem, ki se ob obisku podzemlja čudijo ter hkrati spoznajo
posebnosti in ranljivost krasa. ■

Bodoči vodniki na izobraževanju v muzeju krasa v Postojni
foto: arhiv PŠJ

26

DELO Z MLADIMI

GLASILO

Mreža šol Parka Škocjanske jame, Slovenija

DOBER GLAS SEŽE V
D E V E TO VA S E
Mag. Vanja Debevec
V letu 2018 smo zaznamovali 15. obletnico ustanovitve mreže šol Parka Škocjanske jame. Prvotni
projekt Reka Reka – od Snežnika do morja, ki smo ga začeli že leta 1999, je poleg dobrih rezultatov
ozaveščanja javnosti, izobraževanja mentoric in učencev prinesel izrazito pozitivno trajnost v našem
delu. Mreža šol Parka Škocjanske jame obsega osem šol: Osnovno šolo Podgora iz Kuteževega, Osnovno šolo Antona Žnideršiča iz Ilirske Bistrice, Osnovno šolo Dragotina Kettja iz Ilirske Bistrice, Osnovno šolo Rudija Mahniča - Brkinca s Pregarij, Osnovno šolo Košana iz Dolnje Košane, Osnovno šolo
dr. Bogomirja Magajne iz Divače ter podružnično šolo iz Vremskega Britofa in Celodnevno osnovno
šolo Pinka Tomažiča iz Trebč v Italiji.

Predstavitev na kongresu mladih
foto: Olga Knez
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Merilo kakovosti skupnega dela je pripravljenost učencev na sodelovanje v nalogah in
projektih skupaj z mentoricami ter odmevni rezultati na šolah in domovih učencev.
Skupnost slovenskih naravnih parkov je pred
tremi leti spodbudila vse slovenske parke, da
oblikujejo lastne povezave s šolami po našem
vzoru.
Svojevrstno priznanje za svoje delo smo
prejeli lani, ko je svetovna organizacija za
varstvo narave WWF Adria sklenila uvesti
naš model mreže šol v delovanje naravnih
parkov v regiji vzhodne Evrope s pilotnimi
projekti v Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji, Bosni in Hercegovini. V okviru
projekta Parki za ljudi so v našem parku
lani septembra izvedli tridnevno izobraževanje za upravljavce zavarovanih območij z
zainteresiranimi šolami iz navedenih držav.
Program je temeljil na prenosu naših znanj
in izkušenj z mrežo šol v njihovo redno delo.
Srečanja so se udeležile tudi naše mentorice
ter kolegom in kolegicam predstavile način
dela v mreži šol.

DELO Z MLADIMI

družbi predstavljen na sedežu Združenih
narodov v Združenih državah Amerike ter
na zasedanju mednarodnega koordinacijskega sveta programa MAB v Indoneziji
julija lani. Letos se je film, kot primer dobre
prakse, predvajal na kongresu EuroMAB v
Dublinu.
V prvih petnajstih letih delovanja mreže šol
nam je uspelo ustvariti svojevrstno sodelovanje parka s šolami, strokovnjakov z učiteljicami, učencev s starši in starimi starši.
Partnerstvo, ki oblikuje naše delo, temelji na
vztrajnosti, predanosti in prijateljstvu. Izjemno smo ponosni, da lahko prav to ustvarjanje naše skupne dediščine, ki je nastalo v
naših prečudovitih krajih, delimo z vsem
svetom. ■

Osnovna zamisel dela v mreži šol s praktičnim prikazom dejavnosti v sklopu projekta
8. marec je bila predstavljena v filmu in
objavljena na svetovnem spletu. Po idejni
predlogi in scenariju Darje Kranjc je Marjan Krebelj posnel učenke iz Osnovne šole
Podgora iz Kuteževega, ki so pridobivale
informacije za raziskovalno nalogo Etnometeorologija. Sekretariat MAB pri organizaciji UNESCO je nosilec projekta #proud to
share – ponosni, da delimo, v sklopu katerega so izbrali trideset enominutnih filmov
z vsega sveta. Naš film je bil v tej izbrani
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destinaciji. Ravno zaradi tega želimo na območju parka in v njegovi
okolici še naprej spodbujati okolju
prijazno obiskovanje vse leto in s
tem prispevati dodano vrednost k
trajnostni mobilnosti.

Jana Lozer, Jana Martinčič
V zadnjih letih so se električna kolesa (e-kolesa) udomačila tudi pri nas, saj vse pomembneje vplivajo na mobilnost v našem vsakdanu. To ne preseneča, e-kolesa imajo namreč
več prednosti, ki pozitivno vplivajo na naše zdravje in omogočijo gibanje tudi tistim, ki
niso povsem športno aktivni, njihova uporaba pa je razmeroma okolju prijazna. Postajajo
tudi del turistične ponudbe naše destinacije in so v okviru čezmejnega projekta MobiTour
(program Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020) že na voljo vsem uporabnikom.

Baterija, ki jo ima e-kolo, kolesarju
zagotavlja podporo oziroma pomoč
med vožnjo. E-kolesa pomenijo
pomembno prednost za osebe, ki
ciljne točke ne morejo doseči z
običajnim kolesom. Prinašajo svobodo za vsakogar, na vsaki vzpetini.
Stroški vzdrževanja so lahko nizki,
glavni strošek je predvsem menjava
baterije. E-kolo ne zavzame veliko
prostora in je razmeroma hitro
pospravljeno, vsekakor pa zahteva
odgovorno ravnanje. V okviru projekta MobiTour je v parku možnost brezplačne izposoje petnajstih
e-koles. Splošne pogoje najema si
lahko ogledate na spletni povezavi:
https://www.park-skocjanske-jame.si/novice/izposoja-elektricnih
-koles-v-parku-skocjanske-jame.
Na območju parka in tudi širše na
destinaciji Kras je turizem načrtovan, med turistične produkte, pri
katerih se upoštevajo naravne in
kulturne danosti območja, spadata
tudi kolesarstvo in pohodništvo.
Za območje Krasa in Brkinov je bil
izdelan skupni dokument Analiza
29

strateških turističnih tokov na destinaciji Kras (del operacije Visitkras, ki jo sofinancirata RS in EU
iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj, avtor je CPOEF (Center
poslovne odličnosti Ekonomske
fakultete iz Ljubljane), v katerem
so opredeljeni nosilni turistični
produkti destinacije: jamski svet in
Kras, kultura in gastronomija. Kot
podporni turistični produkti pa so
kot ponudba na prostem navedeni: dogodki in izleti, pohodništvo,
kolesarjenje, jahanje, jamarstvo. Na
območju je sicer že veliko obstoječih lokalnih tematskih poti, enako
velja za pohodniške in kolesarske.
Poti bi bilo treba povezati v daljinske, načrtovana je vključitev v dve
evropski kolesarski poti, ki prečkata
naše območje, to je Eurovelo 8 in
Eurovelo 9.
Tovrstna ponudba obiskovalcem
omogoča, da spoznavajo lokalne
znamenitosti, uživajo v čudovitih
razgledih, okušajo kulinarične
dobrote ponudnikov na območju
in ne nazadnje preživijo več časa na

Električna kolesa Parka Škocjanske jame
foto: Urša Pipan
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Ne nazadnje lahko odkrivamo
lepote naše okolice že danes in
se podamo na eno izmed tur, ki
so predlagane v kolesarski karti S
KOLESOM čez hribe in doline v
BRKINE. Poudariti želimo, da so
poti, predstavljene na karti, povečini speljane stran od glavnih cest.
Vabimo vas, da se z našimi e-kolesi
poskusite peljati po vseh prikazanih kolesarskih poteh, tokrat vam
pobliže predstavljamo dve.

Brkinka
Potek poti: PREGARJE–Rjavče–
Tatre–Kozjane–Suhorje–Ostrožno
Brdo–Prelože–PREGARJE
Dolžina poti: 25,6 km
Trajanje vožnje: 3,5 h
Nadmorska višina: 636 m
Pot zajema osrednji del Brkinov
z izhodiščem na Pregarjah in je
speljana po slemenih, s katerih se
razprostira pogled proti Čičariji,
Slavniku, Nanosu, Snežniku in
Pivški kotlini. To je gričevnato-hribovita pokrajina s kulturnimi terasami, sadovnjaki, gručastimi vasmi,
kjer lahko srečate sadjarje Brkinske
sadne ceste.
Divaški krog
Potek poti: DIVAČA–Dolnje
Ležeče–Park Škocjanske jame–Kačiče-Pared–Rodik–Artviže–Vareje–Barka–Škoflje–Goriče pri
Famljah–DIVAČA
Dolžina poti: 40,5 km
Trajanje vožnje: 3,5 h
Nadmorska višina: 807 m

www

Priprave na vožnjo po Brkinki
foto: Vesna Hrovatin

Ob tej poti se fliš stika z apnencem
in voda zapusti površje ter nadaljuje tok skozi podzemlje. Začetek je
v Divači, nato gre mimo udornic in
Škocjanskih jam pa vse do Artviž
in vrha Brkinov, kjer se odprejo
slikoviti razgledi, temu sledi spust k
reki Reki. ■
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UREDITEV TURISTIČNE
INFRASTRUKTURE V
SPREJEMNEM CENTRU
Črtomir Pečar
Celovita ureditev parkirišč
V zadnjih treh letih smo se v parku
intenzivno posvečali celoviti ureditvi oziroma prenovi parkirišč ob
sprejemnem centru Parka Škocjanske jame v Matavunu št. 12.
Projektna dokumentacija za ureditev vseh parkirišč je bila zasnovana
tako, da so vse dovozne ceste asfaltirane, parkirna mesta za osebne

avtomobile in motorna kolesa pa
tlakovana z betonskimi tlakovci,
pri čemer je 50 % površine zatravljene. Zaradi naravovarstvenih
pogojev in soglasij je bila izvedena
meteorna kanalizacija vseh površin tako, da sta bili pod zgornjim
ustrojem parkirišč križno položeni
dve plasti delno propustne folije, ki
prepuščata meteorno vodo, zadržita
pa morebitne z olji in maščobami
onesnažene vode. Te so prek treh

Prenovljen gostinski vrt na sprejemnem centru parka
foto: Tomaž Smerdelj
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lovilcev olj in maščob speljane v tri
sistemske ponikovalnice, ki meteorno vodo dodobra razpršijo v večjo
ponikovalno površino. S to rešitvijo
smo izpolnili naravovarstvena pogoja, da morajo parkirne površine
omogočiti pronicanje deževnice v
podzemlje in da je treba zagotoviti
razpršeno razlivanje zbranih meteornih vod v podzemlje.
V letu 2017 smo pred začetkom
turistične sezone dokončali ureditev
parkirišča A, kjer je zagotovljenih
107 parkirnih mest za osebna vozila, 20 parkirnih mest za motorna
kolesa in 4 parkirna mesta za invalide. Obenem je bil urejen vstopni
plato z rekonstruiranim kamnitim
stopniščem, ki je bilo vključeno v
novo organsko oblikovano tribuno – kamnito sedišče s kamnitim
obeležjem UNESCO v ozadju. V
treh ravneh je bilo urejeno oziroma tlakovano območje prihodnje
tržnice. Celotna površina parkirišča
A z okolico je bila hortikulturno
urejena in ozelenjena.
V naslednjem letu smo končali I.
fazo parkirišča B, ki je obsegala
ureditev servisne ceste ob gospodarskem poslopju z ureditvijo
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odvodnjavanja meteornih vod prek
novega lovilca olj in maščob v obstoječo ponikovalnico. Zgradili smo
nov podporni AB-zid s kamnito
oblogo. V podpornem zidu je urejenih pet večjih niš za zabojnike za
ločeno zbiranje komunalnih odpadkov in tri manjše niše za pesjake.
Pred začetkom letošnje turistične
sezone smo v začetku aprila dokončali II. fazo parkirišča B, ki je
obsegala zgraditev obodne – krožne
dovozne ceste z bočnimi parkirišči za avtobuse ali avtodome ali
osebna vozila. Med obodno cesto
smo zgradili pet teras, ki so med
seboj ločene z nižjim AB-kamnitim
zidom in dvostranskimi parkirnimi
prostori za osebna vozila s štirimi
vzdolžnimi dovoznimi cestami.
Največja skupna zmogljivost vseh
urejenih parkirnih površin je 307
parkirnih mest za osebna vozila.
Na terasah je bilo posajenih 35
poljskih javorjev, zelenice so bile
zatravljene. Ob zahodnem robu
parkirišča B je bil urejen plato za
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postavitev osmih velikih zabojnikov za ločeno zbiranje komunalnih
odpadkov.
Ureditev otroškega igrišča v
gozdičku
V zimskih mesecih je bilo v gozdičku ob parkirišču B postavljeno in
urejeno novo organsko oblikovano
otroško igrišče s tremi igrali, in
sicer dvema gugalnicama s plezalno
mrežo, igrali za hojo po gurtni za
lovljenje ravnotežja in leseno plezalno piramido – steno z oprimki
za plezanje in manjšim toboganom.
Otroško igrišče je namenjeno za
igranje otrok do štirinajstega leta in
spodbuja razvoj veščin, ki so jih pri
raziskavah v jami nekoč potrebovali jamski raziskovalci in delavci.
Tlakovanje zunanjega gostinskega vrta
Zaradi notranje prenove restavracije smo se odločili, da izvedemo tudi
delno energetsko sanacijo vzhodne
in južne fasade restavracije in ce-

lovito uredimo površino zunanjega
gostinskega vrta.
Investicija je obsegala toplotno
izolacijo vzhodne in južne fasade
jedilnice, postavitev nadstrešnice
s kritino iz leksana na južni strani
objekta in lesene pergole na vzhodni strani objekta ter posaditev
popenjavk divje trte ob kamnitih
stebrih pergole. Uredila se je kompletna meteorna kanalizacija celotne površine z dvema vzdolžnima
daljšima kanaletama, prek katerih
je meteorna kanalizacija speljana
v novo ponikovalnico. Celotna
površina dvorišča v izmeri 630 m2
se je tlakovala s 6-centimetrskim
žganim apnencem iz repenskega
horizonta. Na severni strani tlakovanega dvorišča je bil izdelan nov
nižji kamniti zid iz grobo obdelanega kamna in nanj montirane lesene
letve za posedanje turistov. Brežina
nad zidkom je bila ozelenjena z
bršljanom in grmovnicami. ■

Na novo urejeno zgornje parkirišče
foto: Tomaž Smerdelj
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Z BRKINOV V PARK
ŠKOCJANSKE JAME
Sidonija Zega
Denisa Ambrožiča, novega najemnika gostilne v sprejemnem centru parka Škocjanske jame,
gostinstvo spremlja že od malega. Gostilno in trgovino je na noge postavil njegov pradedek,
tradicijo sta nadaljevala dedek in oče, in sčasoma je štafeta pristala v njegovih rokah.

Nov najemnik restavracije v parku je Denis Ambrožič z družino
foto Borut Lozej
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»Imel sem tudi samostojne podjetniške podvige, ampak prideš do
točke, ko je pomembna odločitev.
Pri meni je tehtnico prevesila družinska tradicija, ki sem jo nadgradil s svojimi idejami – prenočitvenimi zmogljivostmi in pivovarno,«
pove Denis Ambrožič.
Turistična kmetija in pivovarna
Ambrožič, ki se nahaja v strnjenem
naselju Barka sredi Brkinov, danes
ponuja 18 ležišč, osrednji prostor
lahko sprejme šestdeset obiskovalcev, zunaj pa jih lahko uživa
še naslednjih petdeset. Pomembna
dejavnost na kmetiji je tudi lastna
mala pivovarna. Danes so te izredno priljubljene, Ambrožičevi pa so
bili eni prvih, ki so se preizkušali
na tem področju. »Danes smo mali
pivovarji veliko bolj cenjeni, kot
smo bili včasih, kar prinaša dodano
vrednost naši kmetiji,« še dodaja.
»Pivovarna je bila tudi tisti dejavnik, ki je pripomogel k odločitvi,
da ponudbo razširimo izven Barke.
Želeli smo, da bolj zaživi, kar bo
zagotovo lažje z večjim številom
gostov, ki obiščejo gostilno v parku Škocjanske jame, ki jo imamo v
najemu od aprila,« na glas razmišlja Ambrožič.
Tudi širjenje družine in iskanje
novih izzivov je pripomoglo k
odločitvi za sodelovanje s parkom.
Prva zamisel je bila, da bi dejavnost s turistične kmetije prenesli
v park. Kot pravi novi najemnik,
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pa je hitro postalo jasno, da to ne
bo mogoče: »V parku Škocjanske
jame je struktura gostov popolnoma drugačna, prav tako njihove
želje. Ti gosti imajo vnaprej načrtovan dan, zanje moramo biti hitri,
cenovno ugodni in prilagodljivi.«
Kljub vsemu pa, kot pravi, ostajajo
zvesti svoji tradiciji, poudarjajo
ponudbo lokalne hrane, le da jo
skušajo čim bolj prilagoditi potrebam obiskovalcev parka.

Gostilna v sprejemnem centru
parka Škocjanske jame ima tako
novega najemnika, novo ponudbo in svežo podobo. Želimo mu
veliko poslovnih uspehov in dobrih
zamisli. ■

Velik zalogaj je bila tudi naložba
v obnovo prostorov restavracije v
parku. »Dobili smo prazen prostor
in za odprtje smo precej presegli
prvotno zastavljen proračun. Zato
bomo morali hitro zavihati rokave
in biti izjemno pridni celo sezono,« pravi Ambrožič ter dodaja, da
imajo v načrtu še ureditev zunanjega točilnega pulta s sladolednim
vrtom. Ob tem seveda upajo še na
dobro turistično sezono.
Prav sezonsko delo je bila pogosto
težava pri gostilni v sprejemnem
centru Parka Škocjanske jame.
Poleti se obiskovalcev ne manjka
in je osebje izjemno obremenjeno,
zimski del je veliko bolj umirjen.
Zato si Ambrožičevi želijo popestriti tudi ponudbo zunaj glavnih
turističnih poletnih mesecev:
»Razmišljamo o martinovanju,
silvestrovanju, večerih z glasbo v
živo … skratka ponudbi, ki bi vabila v park ljudi, tudi če si nimajo
namena ogledati Škocjanskih jam.«
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GREMO NA IZLET

ZA GOZDOM V ZALESJE
Sidonija Zega
Letos se na izlet odpravljamo v partizansko bolnišnico Zalesje. Ta je v Brkinih delovala med novembrom 1943 in januarjem 1945, lansko pomlad pa je
spet dobila podobo, kot jo je imela med vojno.

Pomembno vlogo pri vzpostavitvi
bolnišnice med drugo svetovno
vojno je imel dr. Mogamed Gadžijev - Miša. Ruski kirurg je po spletu
okoliščin prebegnil k partizanom,
prišel v Brkine in postal vodja bolnišnice.

Ta je bila sprva postavljena v Padežu, ker pa so bili Nemci v Brkinih
vse dejavnejši in je tu kmalu postalo
prenevarno, je dr. Gadžijev s sodelavci začel iskati varnejši prostor
za večjo bolnišnico. Našel ga je v
zaraščeni rebri, imenovani Boršt
nad Šmagorsko dolino, in lokacijo

poimenoval Zalesje, kar v ruščini
pomeni »za gozdom«.
V zelo kratkem času in v največji
tajnosti je partizansko bolnišnico
zgradilo 18 aktivistov z Ostrožnega
Brda, v njej pa se je skozi leta zvrstilo 220 ranjencev in članov osebja.

Partizanska kuhinja
foto: TIC Ilirska Bistrica;

Baraka za ranjence
foto: TIC Ilirska Bistrica
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Zaradi slabih in nevarnih razmer ter
bolezni dr. Gadžijeva je bila bolnišnica januarja 1945 ukinjena, njeno
osebje in ranjenci pa so se preselili v
bolnišnico pod Snežnikom.

obnove, ki je bil sofinanciran s sredstvi EU, je temeljil na razpoložljivih
pisnih virih in pričevanjih oseb, ki
so delovale v bolnišnici, ter njihovih
potomcev.

Da bi širši javnosti predstavili
nesebična dejanja zavednih Brkincev, so se na občini Ilirska Bistrica
odločili za rekonstrukcijo objektov
Partizanske bolnice Zalesje. Projekt

V gozdu nad Šmagorsko dolino si
lahko sedaj obiskovalci ogledajo
opremljeno kuhinjo, zemljanko ter
barako za ranjence. Na Ostrožnem
Brdu pa sta v prostorih nekdanje

osnovne šole urejeni spominska
sobo partizanske bolnišnice in muzejska zbirka o 2. svetovni vojni. ■
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ZA MLADE

STRAN ZA MLADE IN BISTRE GLAVE
N A G R A D N A K R I Ž A N K A - Pravilno vpisane besede dajo v odebeljenem stolpcu ime prvega razi-

skovalca notranjih delov Škocjanskih jam, ki se je leta 1839 s čolnom spustil 150 m globoko. Pravilne odgovore
pošljite na elektronski naslov: borut.peric@psj.gov.si. Z žrebom bomo izbrali srečneže in jih nagradili s privlačnimi knjižnimi nagradami.

1

Znanstvena veda, ki se ukvarja s krasom?

2

Ime in priimek nemškega raziskovalca
češkega rodu, ki je raziskoval Škocjanske
jame ob koncu 19. stoletja in je pokopan v
Škocjanu.

3

Drugi del besedne zveze, ki označuje
bogato arheološko najdbo iz Škocjana,
polno nakita iz kovine in jantarja – škocjanski _________.

4

Ime dola iz katerega je speljan umeten rov v
Tiho jamo.

5

Svetilo, ki deluje na plin acetilen, ki so ga
uporabljali rudarji in jamarski raziskovalci
pred več kot sto leti.

6

Gora nad Ilirsko Bistrico (1796 m), izpod
katere so izviri Reke.

7

Italijanska reka v bližini Devina, kjer Reka
ponovno izvira in teče v Jadransko morje.

8

Najstarejša turistična jama na svetu,
v bližini Lokve.

9

Ime princese, žene prestolonaslednika
Rudolfa, po kateri je poimenovano razgledišče nad Veliko dolino.
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10

POIŠČI RAZLIKE

Poišči pet razlik med spodnjima slikama, ki prikazujeta drzne raziskave v
Škocjanskih jamah koncem 19. stoletja.

Kapniška tvorba v obliki večjih ali manjših
vdolbin, ki se občasno napolnijo z vodo.

11

Ime jamskega praznika, ki ga vsako leto konec maja organizirata Park Škocjanske jame
in Turistično društvo Škocjan.

12

Priimek slovenskega polihistora iz 17. stoletja, ki je prvi opisal ponorni del Škocjanskih
jam.

1
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4
5
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11
12
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RIS
(Lynx lynx)

Sem ogrožen in spadam med zavarovane vrste.
Imam kratko in široko glavo, uhlje
s čopki, gost kožuh z dolgo in fino
dlako, visoke noge in kratek rep?
Moj rdečkasto siv hrbet je posut
z rjavimi pegami. Pegavost je zelo
spremenljiva. Konec repa je črn,
trebuh pa belkast. Na licih je dlaka
podaljšana v »brado«.
Samci smo večji in močnejši od
samic, tehtamo pa do 50 kg.
Sem samotar, razen v času parjenja.
Sem visoko specializiran plenilec
in lovim iz zasede. 75 % moje prehrane sestavlja srnjad.
Moja življenjska doba je 14–17
let. Naravnih sovražnikov nimam,
umikam pa se volku.
Name je vezan projekt LIFE Lynx,
katerega glavni cilj je reševanje
Dinarsko-JV alpske populacije risa
pred izumrtjem ter njena dolgoročna ohranitev.

Ris (Lynx lynx)
foto: Andraž Žnidaršič
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Vir in več na:
https://www.lifelynx.eu/
o-projektu/?lang=sl
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