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Glas podzemlja, 2018 

Rok Grecs 

RAZISKOVANJE JAM NA IZBRANEM OBMOČJU NA KRASU 

Že dolgo sem razmišljal, da bi bilo zelo zanimivo pregledati 

gmajno jugozahodno od vasi Gorjansko na Krasu, 

natančneje, zaraščeno lokacijo med vasjo Gorjansko in 

italijansko mejo. Gorjansko je vas, ki se nahaja tri kilometre 

jugozahodno od Komna. Kljub temu, da je bilo na izbranem 

območju registriranih 11 jam, sem bil prepričan, da tereni 

zaradi bližine italijanske meje niso bili podrobno pregledani. 

Dejstvo, da so bile vse jame na tem območju registrirane v 

70. letih prejšnjega stoletja, pa me je obdalo še z dodatnim 

optimizmom, kajti to so bili časi, ko je bil ob državni meji še 

zelo varovan obmejni pas. Tudi naš Sabla, »starosta 

našega ferajna« je rekel, da bi bilo zelo zanimivo pregledati 

to območje.  

Sredi jeseni 2016 sva se z očetom Rikom odpravila 

pregledovat območje jugozahodno od vasi Gorjansko. 

Toplo vreme – Gorjansko je po zračni liniji oddaljeno le 

sedem kilometrov od morja – in jesenska narava sta 

omogočila idealne razmere za pregled terena. Do 

pomladi 2017 sva našla šest novih brezen in dve vodoravni 

jami.  

Najgloblje novo brezno na tem območju, globoko 

34 metrov, sva poimenovala Tont. Ima impozantno  

30-metrsko vhodno brezno. Nekoliko južneje sva na dnu 

velike in globoke udornice našla jamo, ki sva jo 

poimenovala Štirje letni časi. Za večjim vhodom se nahaja 

vodoravna jama s 24 metri poligona. Blizu italijanske meje 

pa sva našla jamo z dimenzijami vhoda 16 x 14 metrov s 

17-metrskim vhodnim breznom. Kljub velikim željam se 

jama ni nadaljevala. Zelo zanimivo je tudi brezno, ki sva ga 

poimenovala Zimski špargelj; ima namreč večje vhodno 

brezno, spodnji deli jame pa so zelo zakapani. 

Med pregledovanjem terena sva našla vseh 11 že 

registriranih jam, dvema sva popravila lego. Jamarjem 

najbolj poznana jama na tem območju je Jama na Mescih – 

kamnolom sige. 

Novo brezno na Gorjanskem, november 2016 (foto: Riko Grecs). 


