
60 

■ GLAS PODZEMLJA, 2020 

Predstavil bi povzetek jamarskih akcij 
našega društva v letu 2019, kot so jih v 
knjigo ekskurzij zapisali naši člani. Kar v 
osnovi pomeni, da zapisane številke 
verjetno ne predstavljajo točnega števila 
akcij, ampak vendarle predstavljajo šte-
vilo akcij tega leta, pa četudi so morebiti 
bili člani malo bolj malomarni in napisali 
kako manj, ali pa malo bolj zagnani in 
zapisovali akcije nepričakovano vestno. 
Zapisi so dali številke, kakršne so, in z 
njimi bomo operirali. S tem se tudi odre-
kam vsaj delu odgovornosti, saj bom le 
poročal o informacijah, ki sem jih moral 

razvozlati iz zapisov v knjigi ekskurzij. 

V zadnjih dvajsetih letih je število akcij 
na leto strmo narastlo - približno za ka-
kih 6-krat. Iz nekaj deset akcij na leto na 
koncu 90. letih se je število akcij vztraj-
no vzpenjalo in leta 2004 prvič preseglo 
100 akcij, 5 let kasneje pa je prvič pre-
seglo 200 akcij. Če pogledamo malo 
drugače, je število akcij iz povprečno 
0,7 akcije na teden v 90. letih naraslo 
na povprečno 4,3 na teden v 2019. Lo-
kalna maksimuma predstavljata leti 
2005 in 2009, slednje leto je bilo akcij 
kar 226. Število je v naslednjih petih 
letih padlo pod 200, vendar je še vedno 
znašalo med 174 in 196. Poudaril bi, da 
je še vedno razpisana nagrada za glavo 
zlohotneža, ki nam je odtujil knjigo eks-
kurzij z zapisi prvih treh mesecev leta 
2014, zato je število akcij okrnjeno. V 
letu 2015 smo dosegli najvišje število 
akcij na leto, tj. 245. Od takrat je do leta 
2019 število akcij na leto sicer padlo za 
kakih dvajset, a je kar stabilno, zato se 

s tem ne bomo preveč obremenjevali.  

Od tu naprej pa le še o letu 2019. Naj-
več akcij v posamezno jamo je bilo v 
Radoščo in Mardi, kjer gre pohvaliti 
društveno veteransko sekcijo, ki je bila 
tekom leta močno aktivna. Naslednji 
dve jami sta Petnjak in Grvn, prvi z 11 in 
drugi z 10 akcijami. P4, Trubarjev dah, 
Romeo, Barka in Evklidova piščal se 
lahko pohvalijo le s štirimi akcijami. Za 
razliko od prejšnjih let, ko je bil Trubar-
jev dah deležen več deset akcij, je to 
torej velika razlika. Slednje gre pripisati 
tudi najdbi novega paradnega terena za 
jame v okolici Planine Poljana, kjer je 
bilo v 2019 izvedenih več kot 20 akcij, 
nekatere tudi v obliki večdnevnih tabo-
rov, ki smo jih izvedli na račun gosto-
ljubnosti tamkajšnje pašne skupnosti. 
Lepo se jim zahvaljujemo in upamo na 

še veliko metrov jam! 

Sicer je leta 2019 zapisanih tudi 6 tabo-
rov, ki so se jih udeležili naši člani - pr-
vomajski tabor, ki je potekal na Planini 
Zaprikraj na grebenu Polovnik, tradicio-
nalni poletni tabor na Kaninskih podih, 
udeležba članov na študentskem taboru 
BERT, jamarskem taboru na severnem 
Velebitu ter dvema mini-taboroma na 
Planini Poljana. Akcij v tujini je bilo 
skupno 15. Vodi Hrvaška s 6 akcijami, 
naslednja je Italija s 5, nato sledijo Črna 
gora (2) ter ZDA in Indija s po eno akci-

jo. 

Glede na zapise je članov, ki so imeli 
več kot 20 akcij, vsaj 10, najbolj pridni 
pa so imeli tudi do dobrih 50 akcij. V 
povprečju so naše akcije štele 5,18 čla-
na. Največ članov je bilo 45 na Veteran-
ski akciji v Najdeno jamo in več kot 40 
na taboru na Kaninu. Najbolj dosledni 
glede zunanjih ekip so bili veterani, ki so 

imeli kar 38-krat zunanjo ekipo na tere-

nu. 

Največ akcij je bilo z namenom raziskav 
- kar 49, kar jasno opredeli prioritete 
našega društva. Tesno jim sledijo vete-
rani, z 41 zapisanimi slučaji veteranizi-
ranja, ki pravzaprav tudi spada pod razi-
skovanje, le da tu opazimo drugačno 
starostno strukturo raziskovalcev. Sledi-
jo biologija (20), meritve jam (18) in 
netopirjenje (11). Sledi še pester nabor 
drugih namenov, ki jih vseh ne bom 
omenjal. Izpostavil bi bolj zanimive: 
gubljenje vremena, ogled poplave, pivo 
s prijateljem, varovanje neizkušenih 
udeležencev festivala in monitoring Lep-
todirusov. Lahko se tudi pohvalimo, da 
je bilo akcij, povezanih z različnimi pa-
nogami znanosti, več kot 40. Drugače 
gledano, število akcij povezanih z zna-
nostjo predstavlja slabo petino vseh 

akcij v 2019. 

Najdaljša akcija v 2019 je ocenjena na 
216 ur oz. 9 dni, to je bila novoletna 
akcija v Renejevo brezno in P4, ki se je 
je udeležilo več kot 20 članov. Nasled-
nje tri najdaljše akcije trajajo med 72 in 
120 ur, vse tri pa so bile izvedene v P4. 
Slednjih akcij se je udeležilo od 3 do 6 

članov. 

Zahvalil bi se vsem, ki so do sedaj digi-
talizirali knjigo ekskurzij in olajšali pre-
gled podatkov za pretekla leta. Na tem 
mestu naj še enkrat opozorim, da se 
odrekam odgovornosti za številke. Če 
komu niso všeč, pa naj bolj dosledno in 
podrobno piše v knjigo ekskurzij. Druš-
tvu pa želim še naprej uspešno delova-

nje.  │  
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