SLAP MIŠNICA

Krajani in jamarji rešili
vas pred potopom
Avgusta lani so očistili smeti vhodno brezno ponorne jame, tako da vodo
nemoteno požira - Turistična zanimivost v Dobrniški dolini

Naročnik: ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.

Tomaž Bukovec
»Niti v sanjah si nisem predstavljala,
da se bo koristnost našega dela tako
hitro pokazala in bo narava vsega
šest mesecev po čiščenju odtočne jame Mišnica potrdila nujnost našega
dela,« je minuli petek ob podzemni
jami Mišnica, v katero je padal desetmetrski slap vode, navdušeno
pripovedovala Melita Jarc iz Vrbovca. »S tem ko smo očistili vhodho
brezno, smo vodi omogočili pot v
podzemlje. Če bi tudi drugod po
Sloveniji sledili našemu zgledu, bi
bilo vsaj na kraških območjih manj
težav zaradi poplav.«
Jamarji Jamarskega kluba Novo
mesto, krajani Vrbovca in KS Dobrnič so avgusta lani očistili s smetmi
zatrpano odtočno jamo Mišnica in o
tem smo v Nedeljskem dnevniku tudi pisali.
Delo je zelo uspešno potekalo v veliki meri zaradi zagnanosti jamarjev,
krajani so poskrbeli za odvoz odpadkov in malico, samostojni podjetnik Boštjan Jarc iz Vrbovca pa je
z dvigalom na tovornjaku in na roki
nameščenim škripcem z vitlom ter
velikim zabojnikom na jeklenki
dvigoval smeti neposredno iz brezna.
Jeseni 2010 je v velikih poplavah voda zalila celo vas Vrbovec in velik
del Dobrniške doline, to pa predvsem zato, ker obzidani požiralnik
Mišnica na koncu doline ni požiral

vode. Podobno bi se zgodilo tudi tokrat, po zaslugi krajanov in jamarjev
pa so številni le občudovali čudoviti
in enkratni slap v podzemlje. Voda
je pritekla do brezna v petek nekaj
minut čez 16. uro in je še v nedeljo
drla z nezmanjšano močjo ter v več
kot desetmetrskem slapu padala v
podzemlje.
»Tako lepega slapa in enkratnega
kraškega naravnega pojava še nisem
videla,« je bila navdušena Majda
Gazvoda z Dobrave, ki si je s hčerjo
prišla ogledat slap. Predsednik Jamarskega kluba Novo mesto Zdravko Bučar pa je povedal, da so po odprtju vhodnega brezna opravili več
akcij, najuspešnejša pa je bila potapljaška, v kateri se je jamarski potapljač Uroš Ilič (JK Krka) potopil v
sifonsko jezero do globine 36 metrov, kar pomeni, da je jama globoka
84 metrov in je s to globino najgloblja jama v trebanjski občini. Skupna horizontalna dolžina jame je
151,44 metra, če pa dodamo še podvodni del, znaša dolžina jame kar
430 metrov. Višinska razlika do vode je bila v sušnem obdobju 41,55
metra, minuli teden pa le deset metrov. Jama je za dolenjske razmere
,
naravnost ogromna.
Novomeški jamarji so že v preteklosti očistili več jam, lani pa so v projektu Life+Kočevsko pregledali
onesnaženost 90 jam na območju

Natura 2000 Kočevsko. Letos bodo

v okviru javnega naročila očistili jamo Schaffeichloch, naslednje leto
pa Malo Stankovo Jamo. V javnem

naročilu sodelujejo tudi jamarji
Društva za raziskavo jam Ljubljana,
ki bodo očistili Vodno jamo 1 in 3
pri Klinji vasi, naslednje leto pa
Smetljivo in Oneško jamo.
»Eden izmed sklopov omenjenega
projekta je namenjen tudi zmanjšanju onesnaževanja in ogroženosti
človeške ribice. Na območju porečja
Krke in Bele krajine naj bi po zadnjih genetskih raziskavah človeške
ribice predstavljale celo samostojno
vrsto. Poročila biospeleologov iz obdobja po drugi svetovni vojni izpostavljajo na tem območju izjemne populacijske gostote proteusov v nekaterih jamah, zaradi onesnaženja podzemskih voda pa so na določenih
delih popolnoma izginile. Tudi Mišnica je polna človeških ribic, vas in
dolino smo rešili pred poplavami,
narava pa je poskrbela za posebno
turistično zanimivost. In še to. Pri
našem letošnjem čiščenju bo spet
sodeloval krajan Vrbovca Boštjan
Jarc s svojim dvigalom. Z njegovo
pomočjo smo predstavili tudi najbolj racionalno, hitro in uspešno dviganje odpadkov iz brezen,« je še povedal Zdravko Bučar. '
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Pol ure pozneje je bil že kar lep
slap.

Vse seje začelo z majhnim potočkom, kije tekel proti jami.
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V suhem obdobju je voda na globini 41,5 metra. Foto: Tomaž Grdin
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Jama Mišnica sodi med večje dolenjske jame. Jamar na sredini je
predsednik JK Novo mesto Zdravko Bučar. Foto: Tomaž Grdin
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V naslednjih dneh so številni

obiskovalci občudovali naravni
fenomen, več kot desetmetrski
slap v podzemlje.

