
NOVOMEŠKI JAMARJI ČISTILI JAME NA KOČEVSKEM

Najprej odpadke precenili, zdaj podcenili
Novomeški jamarji so bili
pretekli konec tedna na
Kočevskem. Razlog je bilo
čiščenje jame Mullerloch ali
Golobjejame, kot ji pravijo
domačini. Člani Jamarskega
kluba Novo mesto so jamo, ki
leži tik ob cesti med Livoldom in
Mozljem, in sicer v neposredni
bližini kočevskega odlagališča
odpadkov oz. Zbirnega centra
Mozelj, začeli čistiti že lani,
v okviru dvodnevne akcije pa
so preteklo soboto in nedeljo
iz jame potegnili še preostale
odpadke.

Jama Mullerloch je brezno,
ki se spodaj razširi v jamo, in
je zelo razvejana. Sestavljena
je iz treh dvoran: velike v smeri
proti reki Rinži, ki ponika v
bližnji okolici, rova, ki gre pod
cesto, in dvorane, v katero pa je
še en vhod in se da vanjo priti
peš, brez jamarske opreme oz.
vrvi. »Velika dvorana prej sploh
ni bila znana, ker je bil vhod
vanjo zasut z odpadki. Prehod
v spodnji del jame smo odkrili
šele lani, ko smo jamo prvič
čistili,« je povedal predsednik
Jamarskega kluba Novo mesto
Zdravko Bučar. In kako so no-
vomeški jamarji sploh prišli na
Kočevsko?

PROJEKT LIFE+ KOČEVSKO
Jamarski klub Novo mesto,

ki je z okoli 60 člani največji ja-
marski klub južno od Ljubljane,
se je leta 2015 prijavil na razpis
Life+ Kočevsko. Tedaj so pregle-
dali onesnaženost vseh jam na
območju Natura 2000 Kočevsko
in 2,5-kilometrskem pasu ob
njem. Med identificiranimi in
popisanimi 90 jamami jih je bilo
12 uničenih, običajno z zasutjem,
med njimi 4 jame povsem zasute
z odpadki. 59 jam je bilo onesna-
ženih, 4 med njimi tudi zasute z
odpadki, 23 jam pa je bilo čistih.
Pregled novomeških jamar jev je
tudi pokazal, da med onesnaže-
nimi jamami prevladujejo tiste

z manj kot 1 m 3 odpadkov - ta-
kšnih je bilo 36 odst. jam, kakor
tudi, da glavnina odpadkov, in
sicer kar 73 odst., leži v najbolj
onesnaženih jamah, to je v ja-
mah z več kot 50 m 3 odpadkov.
Toliko odpadkov so ocenili, da
je v 5 jamah, v najbolj onesna-
ženi, v jami pri križu ob cesti
na Rigelj, naj bi jih bilo celo kar
500-1.000 m 3 .

Na podlagi stopnje onesna-
ženosti, ki so jo zabeležili člani
Jamarskega kluba Novo mesto,
je kočevska občina skupaj z In-
štitutom za raziskovanje Krasa
pripravila predlog, katere jame
bodo v okviru projekta očistili. V
skladu s smernicami projekta so
izbrali jame, ki niso odprte za
javnost, z njihovim očiščenjem
pa naj bi prispevali k ohranitvi
človeške ribice.

Na razpisu za izvajalca čišče-
nja jam sta bila izbrana Jamar-
ski klub Novo mesto in Društvo
za raziskovanje jam Ljubljana.
Ljubljanski jamarji so tako leta
2015 očistili Vodno jamo 1 (dol-
žina 239 m, globina 6 m) in 32
m dolgo in 4 m globoko Vodno
jamo 3 pri Klinji vasi, leta 2016
pa še 26 m dolgo in 12 globoko
Smetljivo zahodno od Kočevja
ter 50 m globoko Oneško jamo,
ki se razprostira v dolžini 157
m vzhodno od Kočevja na Mali
Gori. Novomeški jamarji pa so
že leta 2015 očistil jamo Schaffe-
ichloch pri Koprivniku, lani pa
Malo Stankovo jamo vzhodno od
Šalke vasi, ki je jama s stalnim
vodnim tokom, dolga 147 m in
globoka 10 m.

PRECENILI KOLIČINO
»Ocenjene količine odpadkov

v prvih dneh jamah so bile večje,
kot pa je bilo odpadkov dejan-
sko. Naravni stožec iz kamna je
bil zelo visok in odpadkov je bilo
zato manj, kot smo mislili, da jih
bo. Zato smo dodatno dobili za
očistiti še jamo Mullerlock, saj
moramo po pogodbi odstraniti
ocenjeno količino odpadkov,« je

povedal Bučar o čiščenju Golo-
bje jame, ki je ob višjem vodo-
staju do vrha podornega stožca
zalita z vodo in imajo smeti velik
negativni vpliv na habitat člove-
ške ribice. »Ti odpadki predsta-
vljajo veliko ekološko bombo, saj
voda vse razgrajene nečistoče
odplavi proti reki Kolpi, kamor
vode od tod odtekajo. V jami smo
našli ogromno farmacevtskih
odpadkov, ostankov zdravil, igel,
fitofarmacevtskih sredstev, da
o gumah in podobnem sploh ne
govorim,« je povedal Bučar o
potrebi po čiščenju jame, ki so
jo začeli čistiti že lani, dokončali
pa pretekli konec tedna.

Zaradi za jamo nesrečnega
dejstva, da je le 4 do 5 metrov od-
daljena od ceste, so lahko smeti
odmetavali v jamo praktično iz
avtomobila, kar pa se je, kot je
povedal Bučar, videlo tudi po
tem, da je bil stožec odpadkov či-
sto pri vhodnem delu. »To je bilo
verjetno kar lokalno odlagališče
odpadkov, dokler niso uredili
odvozov komunalnih odpadkov,«
je dejal. Tudi za to kot za druge
jame velja, da so v času inten-
zivnega onesnaževanja pred
desetletji glavni vir odpadkov
predstavljala gospodinjstva,
vendar pa, kot je povedal Bučar,
v približno polovici onesnaženih
jam, ki so jih pregledali, najno-
vejši odpadki niso starejši od
dveh let, kar priča o še vedno
prisotnem odmetavanju odpad-
kov v jame. V 52 odst. onesna-
ženih jam je bila prisotna tudi
mrhovina oz. živalski ostanki,
in sicer najbolj na obrobju vasi
izven Kočevskega polja, kar pa
ima velik negativen vpliv na mi-
krobiološko kakovost podzemne
vode ter predstavlja tudi veliko
oviro pri čiščenju.

TOKRAT KOLIČINO
PODCENILI

»Količino odpadkov je zelo
težko oceniti. Prvotna ocena za
jamo Mullerloch je bila, da je v
jami okoli 50 m 3 odpadkov, kot

kaže, pa jih bo precej več,« je
povedal Bučar že na polovici pr-
vega dne čiščenja jame pretekli
konec tedna. »Tu je bilo ravno
obratno kot pri prejšnjih jamah.
Pri sondiranju smo že kmalu na-
leteli na kamne. Mislili smo, da
smo prišli do dna, dejansko pa
je bilo pod kamni še 4 m odpad-
kov,« je dejal in dodal, da je bil
poln odpadkov tudi spodnji del
jame, v katero so odprli prehod
lani, ko so odstranili prve plasti
odpadkov.

UČINKOVIT NAČIN
ČIŠČENJA

V čiščenju jame je sodelovalo
22 jamarjev in dva tečajnika.
Prvi dan je jamo čistilo 19 ja-
marjev in en tečajnik, v nedeljo
pa 17 jamarjev in dva tečajnika,
oba dneva akcije pa je bil pri-
soten tudi strojnik na kamionu
Boštjan Jarc, sicer podjetnik
iz Vrbovca pri Dobrniču, ki se
ukvarja s krovstvom in klepar-
skimi deli. Prav njemu pa se gre
zahvaliti, da imajo novomeški
jamarji izredno zanimiv in učin-
kovit način čiščenja jam. »Smeti
iz jam dvigamo z dvigalom na
tovornjaku (hiap). Jamarji jih
naložimo v velike vreče ali manj-
ši zabojnik, potem pa jih strojnik
z dvigalom dvigne direktno iz
brezna. Na ta način pa smo že
leta 2015 očistili jamo Mišnica
pri Vrbovcu in obe jami na Koče-
vskem. Gre za dokaj učinkovit in
hiter način čiščenja jam, kajti v
večini onesnaženih jam so smeti
v glavnem v vhodnih breznih,« je
povedal Bučar in dodal, da gre,
vsaj kolikor je njemu znano, za
edinstven način čiščenja jam v
državi.

Jamarji so najpogosteje pri
enem dvigu izvleki po dve bre-
meni. Tako so, kot so povedali
po zaključku dvodnevne akcije,
iz jame potegnili 168 vreč z od-
kopanimi odpadki, 2 kamionski
gumi ter tri kible s kosovnimi,
pretežno kovinskimi odpadki.O
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Napolnili in odpeljali so 15 zaboj-
nikov z mešanimi odpadki in en
5-kubični zabojnik s kovinskimi
odpadki. Skupno so tako iz jame
odstranili 80 m 3 odpadkov, med
katerimi je bilo poleg plastike,
konzerv, mrhovine, gospodinj-
skih aparatov in odpadkov ter
klavniških odpadkov, ki so po-
gosto prisotni v onesnaženih
jamah nasploh, tudi zelo veliko
ostankov farmacevtskih in fito-
farmacevtskih sredstev.

MED PROSTOVOLJCI
NAGRAJENEC

Novomeški jamarji so sicer v
dveh dneh v jamo Mullerloch
vstopili šestdesetkrat in opra-
vili 96 izvlekov odpadkov, med
prostovoljci, ki so v jami delali

in iz nje vlekli odpadke v dveh
dneh skupno 11 ur in pol, pa je
bil tudi Borivoj Ladišič, ki je lani
prejel plaketo z zlatim znakom
Jamarske zveze Slovenije. To
najvišje priznanje na področju
jamarstva v Sloveniji, ki ga po-
deljujejo od leta 2006, saj je bilo
pred tem najvišje priznanje zlati
znak, so do sedaj prejeli le štirje:
geograf, legenda krasoslovja in
speleologije dr. Ivan Gams leta
2006, legenda biospeolologije
dr. Boris Sket leta 2008, legenda
jamskega potapljanja Marko
Kraševec leta 2012 ter lani Ladi-
šič, ki pa je med prejemniki tega
priznanja edini še aktivni jamar.

Ladišič je jamar že skoraj 40
let in se ponaša z največjim
številom registriranih jam v Slo-

veniji. Do sedaj je registriral že
730 jam, drugi jamar po številu
registriranih jam pa jih je regi-
striral okoli 500. Kot je povedal,
je v tem trenutku v Sloveniji
registriranih 11.860 jam, jih pa
je še zelo veliko, verjetno še
najmanj 10 tisoč, ki še čakajo na
popis. »To pomeni, da bo treba
malo bolj sistematično delati,«
je dejal. Tudi zato bo že kmalu
ponovno prišel na Kočevsko.
Raziskati in popisati namreč
namerava Želenjske jame, ki
veljajo za zelo razvejan jamski
sistem, Ladišič pa namerava
dokazati, da med nekaterimi
dvoranami ni povezav in da so
zato samostojne jame.

Besedilo in fotografije:
Mojca Leskovšek-Svete
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Zaradi čiščenja jame je bila potrebna delna zapora ceste. Tovornjak z dvigalom je namreč stal na cesti, saj je
vhod vjamotikob njej. Prav slednje pa je tudi izdatno prispevalo k veliki onesnaženosti jame.

... -i' '%?«'3*^^^^|
Kot nam je pokazal Borivoj Ladišič,
so bili med odpadki v jami tudi
ostanki table Varujmo gozdove...
Resda je tabla pozivala k odgovor-
nemu ravnanju v gozdu v zaščito
pred požari, pa vendarle!

Z dvigalom, ki ga je upravljal podje-
tnik Boštjan Jarc, so v jamo spušča-
li (na posnetku) in iz nje dvigovali
največkrat kar po dve vreči hkrati.
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Iz vreč so odpadke stresali direktno v zabojnike, odpadke pri tem ločevali
na mešane komunalne in kovinske, polne zabojnike pa sproti odvažali.

Novomeški jamarji so lani ob čiščenju MaleStankovejame na Kočevskem
ugotovili, da je v jami manj odpadkov od ocenjenih, zato so nadaljevali
čiščenje v jami Mullerloch. Kot sta povedala predsednik Jamarskega
kluba Novo mesto Zdravko Bučar (levo) in član Tomaž Bukovec (desno), je
bila jama potem dodana tudi v sam projekt Life+ Kočevsko, saj je bila že
prej ocenjena kot veliko odlagališče odpadkov in predvidena za čiščenje.

O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!
Dolenjski list 06.04.2017 

ČetrtekDržava: Slovenija

Doseg: 38.000

Stran: 13

Površina: 932 cm2 3 / 3


