Glas podzemlja, 2016

Matic Di Batista
POLETNI RAZISKOVALNI TABOR KANIN 2015
Raziskovanje Kaninskih podov ima v našem društvu ţe kar
zavidljivo tradicijo. V zadnjih nekaj letih pa tam vsako leto
organiziramo tudi do 10 dni trajajoč tabor, ki je iz leta v leto
bolj obiskan. Leta 2015 smo se tam zbrali med 31. 7. in
9. 8.
Kot je ţe navada, smo začeli z druţenjem v petek v Bovcu.
V soboto je sledil transport opreme iz parkirišča na
Gozdecu do lokacije tabora. V prvem vikendu je bil podrt
tudi dnevni rekord števila udeleţencev, saj se nas je v
nedeljo zbralo kar 31.
Večino dela smo imeli namen izvesti v jami P4 in v sistemu
SuRovka. Poleg teh dveh jam je bilo tudi kar nekaj
pregledovanja terena in raziskovanja novih jam. Raziskali
smo osem novih jam, od katerih najgloblja meri okoli 50 m.
V jamo P4 smo se ţal spustili le dvakrat. Teţave nam je
namreč povzročil agregat, ki ni najbolje preţivel zime na
Kaninu in nam je skuril kar lep del polnilcev za elektronske
naprave. Tako smo v jami dvakrat širili na globini 472 m,
kjer smo se sicer prebili v nekoliko »večji« prostor, vendar
kasneje ugotovili, da gre glavnina prepiha v špranjo na
začetku širjenja. Zanimivo, da tega nismo opazili, ko smo
začeli širiti nesrečno razpoko. Je pa nadaljevanje precej
neprijetno, saj je potrebno v poloţaju z glavo navzdol
odstraniti zagozdeno skalo. Dela je torej ostalo dovolj za
prihodnje čase.
Kot rečeno, je bilo leto 2015 leto uspehov v SuRovki. Dno,
ki smo ga dosegli leta 2014, se je izkazalo za
neperspektivno in ima celo sifon. Smo pa ţe v istem letu

ugotovili, da je nekaj 10 m nad najniţjo točko okno v
breznu. To okno smo dosegli in se zadaj spustili v
zaporedje stopnjastih brezen, ki so nas na koncu pripeljala
do zanimivih horizontalnih freatičnih rovov. Splet smo
raziskovali v več nivojih. Na najniţjem smo dejansko
dosegli novo stopnjo, ki se je spustila za kakih 30 m. Tam
smo ostali brez vrvi. V zgornjem nivoju smo se ustavili nad
stopnjo, ki bi jo bilo prav tako potrebno opremiti. Vsega
skupaj smo namerili 550 m poligona. Po taboru je bila tako
SuRovka dolga okoli 1550 m in globoka 376 m.
Poleg raziskovanja smo čistili tudi stare grehe po jamah na
Kaninu. Skupina treh jamarjev se je odpravila v Renejevo
brezno, kjer so iz globine 1100 m pobrali tri jeklenke, ki so
tam ostale po zadnji potapljaški akciji. Poleg jeklenk so
nabrali tudi lepo količino smeti ter jo spravili do vhoda. Od
tam smo smeti prenesli v dolino.
Tabor je bil poln uspehov in le upamo lahko, da bodo taki
tudi v prihodnjih letih. Na koncu smo se ţe tradicionalno
skopali v Čezsoči in se kasneje najedli v Bovcu.
Udeleţenci: Aleksandra Krajnc, Tomaţ Krajnc, Rafko
Urankar, Nina Urankar, Ela Urankar, Samo Urankar,
Kristofer Pečar, Lidija Pečar, Vanja Pečar, Jure Krajšek,
Svit Krajšek, Matic Di Batista, Jaka Flis, Špela Borko,
Marjan Baričič, Uroš Kunaver, David Škufca, Yuri
Schwartz, Franček Gabrovšek, Tomaţ Šuštar, Matjaţ
Pogačnik, Ajda Pogačnik, Marina Pintar, Grega Pintar,
Matija Perne, Stephanie Sullivan, Matt Covington, Max (S)
Šmrkovc, Joe Myre, Mike Futrell, Andrea Futrell, Franc
Marušič, Matej Blatnik, Gašper Šolinc in Hinko Šolinc.

Matic Di Batista
RAZISKOVALNI TABOR POKLJUKA 2015
Glede na to, da tekom leta vikend jamarije na našem
društvu ne zanemarjamo in da se veliko akcij odvije na
Pokljuki, se spodobi, da se temu področju posveti vsaj
enkrat na leto tudi nekaj več sistematičnega in
skoncentriranega raziskovanja.
Med 18. 7. in 29. 7. 2015 smo tako na Pokljuki organizirali
raziskovalni tabor. Pobudo zanj je dal Matt, ki se mu na oni
strani luţe verjetno kolca ob vsakem poročilu, ki prispe iz
tega območja. Za organizacijo opreme in dovoljenja za
raziskave s strani Triglavskega narodnega parka pa smo
poskrbeli lokalno stacionirani člani.

Tekom tabora smo največ pozornosti posvetili delu v
Platonu in Trubarju. Ţelja po povezavi nas je pripeljala ţe
tako daleč, da sta se ekipi v obeh jamah uspeli slišati, ţal
pa do povezave ni prišlo. V Trubarjevem dahu smo na
koncu jame nad preplezanim kaminom Final destination
odkrili kar 400 m novih galerij, kar je dolţino jame potegnilo
preko 5 km.
Preostalo delo je bilo opravljeno v jami Evklidova piščal,
kjer se je plezalo kamin v Prpi, ki se ţal nadaljuje v višave,
ter v delu Didland, kjer ostaja okoli 100 m neizmerjenih
rovov.
Izmerili in raziskali smo tudi tri manjše jame na podih.
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