Glas podzemlja, 2016

Avtorji teksta: Grega Pintar, Špela Borko in David Škufca; uredila Špela Borko
KANINSKI TABOR 2016
Mimo tabora se je tako ali drugače prikotalilo 38 članov,
polčlanov in priveskov: Kristofer Pečar - Bajsi, Vanja Pečar,
Rafko Urankar - Cile, Nina Urankar, Samo Urankar, Ela
Urankar, Jure Zakrajšek - Juki, Svit Zakrajšek, Aleksandra
Krajnc - Jerca, Tomaţ Krajnc - Garmin, Grega Pintar Stari, Marina Pintar, Anţe Oblak, Matt Covington, Rafael
Camargo - Olimpijc, Lauren Satterfield, Matic Di Batista Diba, Špela Borko, Uroš Kunaver - Caverdaddy, Katarina
Kosič Ficco, Mike Ficco, Matjaţ Pogačnik - Pigi, Ajda
Pogačnik, Jure Likar, Andrej Drevenšek - Vrtnar, Nada
Pintar, Bor Vidic, Jaka Flis, Teja Čeru, DomagojKorais,
Darja Kolar, David Škufca, Ester Premate, Martin Benedičič
- Mrtn, od Mrtna kolega Aleš, Metod Di Batista, Marjan
Baričič in Stanka Perne.
31. 7. 2016
Kosiča sta šla po robo v dolino. Vrtec je odšel na sprehod.
Ekipa Surovka: Garmin, Lauren, Matt. Ekipa P4: Diba,
Anţe, Olimpijc. Uki je kućni inţenir (naredil je nosilec
strehe in odvodnjavanje). Špela in Jerca straţita kamp.
Zmanjkalo je Septolet (Špela trpi), ampak šnopca pa ne –
preţivela bo.
V P4 so razširili 1,5 luknje na poti dol (Anţe in Diba se nista
mogla uskladiti glede podatka in načinov širjenja) in
5 lukenj na podnu – luknja v meandru navzdol se je odprla,
prepih je ogromen, po 2 m pa je zopet oţina. Ampak bo
šlo! Olimpijc je preţivel in Anţe ga uči slovensko. Ekipa
Surovka je prišla ven za peštirovci, po zgornjem nivoju
fosilcev so šli naprej in našli brezno. Vmes v kampu: Cile je
hotel vreči ven mizo. Rekel je, da če bi ostal do konca
tedna, bi Pintarco privezal na eno stran, Anţeta na drugo in
jih »fuknu« čez pode. Da, imamo novo mizo – lepa je, z
veliko nosilnostjo in natanko 10 cm širša kot prejšnja,
zaradi česar stari gospodje trpijo, saj se ne morejo udobno
premikati okrog nje, pa še trebuščki jih tiščijo ob njo.
Marina in Anţe sta kriva, ker sta bila glavna mizarja.
1. 8. 2016
Ščije. Diba se uči ukulele in del občinstva se norčuje iz
njegovih spretnosti. Prišel je Andrej! Z dvema vrečama
paradiţnika, najlepša ti dala! Anţe čuti jamo. Pije šnopc,
kefir in teran. Diba ima volka v ušesu, Špela pa v riti.
Ogledali smo si vhod v Vrtiglavico in pokukali v sosednjo
udornico. Popoldne so šli Diba, Špela, Anţe, Olimpijc,
Andrej in Uroš na obisk k novomeščanom. Popili so dve
steklenici vina in se odmajali nazaj. Tik pred bivakom so
opazovali čudovito osvetljene gore in mavrico. Doţiveli smo
daleč najbolj herojski vpad novih prišlekov: Darja in
Domagoj sta s 3,5 ruzaka prišla iz Bovca do kampa peš v
deţju.

2. 8. 2016
Danes so aktivne ekipe Surovka, P4 in Krajnca v neki novi
jami. Ekipa Surovka v dveh oklih je prišla do sifona (Matic +
Špela), druga ekipa z Mattom in Lauren pa je napredovala
po višjih fosilcih in na koncu prišla do drugih dveh. Za
najbolj perspektivno varianto ostaja prečenje enega od
višjih brezen, saj se na drugi strani vidi nadaljevanje
fosilca. Metod Di Batista bi rekel »perspektivno«. Špela in
Matic sta tudi merila, po prvih ocenah je jama sedaj
globoka med 399 in 405 m. Druga ekipa je bila v P4. Anţe,
Mike, Bor in Olimpijc so širili na dnu, pravijo, da 4–5 ur.
Kakorkoli, uspelo jim je prebiti meander. Anţe trdi, da je
meandra 8 m. Jama se nadaljuje z aktivnim 45 m globokim
breznom, na dnu je podorna dvorana, ki je zelo razbita in
razvejana. Na eno stran dvorane se v podoru nadaljuje
brezno, po kaminu 20 m globoko. Iz smeri prihoda je še
eno brezno, ki bi morebiti lahko imelo celo fosilni
horizontalni nivo. Vmes je še tretje brezno, po katerem teče
precej vode. Zakonca Krajnc sta raziskala dve novi jami na
JZ pobočju Malega Babanskega Škednja. Ena se nadaljuje
z breznom in ima prepih.
3. 8. 2016
Ob 6-ih zjutraj se je vrnila ekipa iz P4 – uspeh! Glej pisanje
prejšnjega dne. V nadaljevanju se počasi sestavlja taborski
vsakdan. Ciletovi in Bajsijevi gredo v dolino – domov. Z
njimi tudi Nada in Andrej. Po naporih prejšnjih dveh dni se
sestavi pravzaprav le ena ekipa – Surovka: Marina, Flis,
Darja in Domagoj. Namen je prečiti brezno in nadaljevati po
fosilcu na drugi strani. Trenutno to izgleda kot najbolj
obetavna moţnost, da se izognemo sifonu. Preteţno
sončno, vremenska napoved je solidna. Zjutraj je tabor
preletela večja skupina jastrebov, bilo jih je več kot 25.
Špela, Diba in Bor so odšli proti melišču nad Renetom. Bor
je zavil na bivak, Špela in Diba pa sta izmerila jamo nad
meliščem, ki ima trenutno 30 m globine in se nadaljuje ob
snegu. Vhod ima na 1421 m n. v., kar je le 9 m pod najvišjo
Kaninsko jamo (A-6). Ker sta bila v kratkih hlačah, sta
nadaljnje raziskave prepustila za v prihodnje. Ob 13:30 so
ostali v taboru še: Katarina, Mike, Rafael in Stari. Po
drugem pivu in precej šnopca se Stari odloča, ali bi šel na
špancir do jamarskega bivaka. Razvoj dogodkov bo ... Po
teţkem in napornem preštevanju smo zvečer ugotovili
prisotnost celih 21 osebkov, petih drţavljanstev. Skratka,
mednarodni tabor. Škufca je prinesel polnilo za maline.
Člani so danes obiskali jamarski bivak in vlaţen spodmol
JKNM.
Surovka: Marina in Flis sta plezala prečko v breznu na cca
–300 m (stroka ne ve). Darja in Domagoj sta sledila, do
koder sta lahko. Skupini sta se razšli na dnu dvorane na
–60 m. Flis je zlezel prečko v dolţini 5 m preko brezna.
Prepih tam premine. Po okoli 5 m zelo ozkega meandra je
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zadeva preozka, zadaj se odpre brezno. Prepiha na tem
mestu ni. Na mestu varovanja – pred breznom – je prepih
znaten. Očitno gre navzgor v kamin. Skupini sta se zopet
srečali na –60 m.
Alternativna imena tretjega člana: party palčke, cepiči,
ballcaps.
4. 8. 2016
Vstali. Uspeh.
Spekli čevape. Uspeh.

prideta v tabor pred glavnimi padavinami. Skuhamo super
pašto, tabor se umiri in glej ga zlomka – pridejo Poljaki.
Petčlanska delegacija iz Krakova popestri večer, ki se
nategne globoko v naslednje jutro. Odkrili so pribliţno
kilometer jame v Vilinskih galerijah. Iz Milanovega kamina
so prišli do aktivnega meandra, prehodili so 400 m in se še
vedno nadaljuje. Prepih povsod. Poleg aktivnega meandra
so tam tudi fosilni rovi, ki jim enako niso videli konca. Po
uspešnem taboru se v soboto odpravljajo domov. Po
petnajstih letih je bil to prvi obisk Poljakov v našem taboru.
6. 8. 2016

P4: Matt, Diba in Špela smo opravili delo treh predvidenih
ekip: preopremili smo Stoparja, prvo vrv v meandru,
namontirali odmikače, raziskali in izmerili nadaljevanje.
Skozi razširjen meander vstopiš v 30-metrsko brezno, kjer
se zanihaš na polico in nadaljuješ v podorno dvorano. Na
koncu 20 m dolge dvorane se odpre 10 m globoko
brezence, ob strani je pritočni kamin z veliko vode. Sledi
20 m širokega prehoda in... Beli cvet. Najprej smo zagledali
bele karfiole, po stenah velikega brezna. Opremili smo
stopnjasto brezno, zvano Beli cvet, do globine 60 m, potem
nam je zmanjkalo vrvi. Kamen leti – vsaj 50 m. P4 ima
končno neuradnih 600 m, upamo na 650. Uradnih pa 592,
ni se nam dalo streljati navzdol. Skupno 160 m dolţine in
125 m globine. Sporočilo kampu: najdite vrv in pojdite not.
Sledi popis opreme v jami, skica, ki prikazuje, kaj je
potrebno preopremiti in dopis »Pustite nas spat, ura je 4,
vse je v ruzakih.«

Ekipa se počasi sestavlja. Imamo orkansko burjo po fronti.
Še vedno nas je v taboru vsaj 17, lahko se kdo še kje
skriva. Nekaj jih gre v P4, vročo točko letošnjega tabora.
Drugi gredo v Garminovo novo jamo, razopremili bodo tudi
vhodne dele Surovke.

Surovka: Škufi in Lauren sta začela plezati kamin, kamor
gre prepih. Lauren je splezala okoli 10 m kamina. Luknja v
stropu je oddaljena še 20 m. Prepih se še vedno močno
čuti in gre navzgor. Plezarija je obetavna.

Bilo je lepo, kot vedno. Na jutro odhoda smo popili vse
skrite zaloge piva in šnopca, nekaj jih je mogoče ostalo
skritih za prihodnjič. Zakopali smo zaloge in se odkotalili
proti kopanju na sotočju Slatnice in Soče. Imamo 9 novih
čurk. Krajnčeva ta nova – ki ni več čurka – je zdaj dolga
179 m in globoka 143 m. Naprej gre. Surovka ima novih
191 m poligona in 21 m globine, skupno je zdaj dolga
1786 m in globoka 406 m. Na najgloblji točki nas je ustavil
velik sifon, ves orkanski prepih gre v kamin, kjer nam do
nadaljevanja manjka še 10–20 m plezarije. P4 ima novih
229 m poligona in 176 m globine, skupno 1233 m poligona
in 650 m globine. Po divjih širjenjih in mnogih človeških
ţrtvah smo prebili oţino in dokazali, da jama ni od muh. Iz
zvezd bereta Diba in Garmin: podor na dnu zadnjega
brezna – 50 m niţje od predzadnje akcije – nas je usmeril v
okna, prepih pa nam daje volje, da bomo še kdaj šli tja.
Preopremljena je tudi vrv pod Adrenalino v Reneju
(natrgana je enakomerno na pribliţno 0,5 m dolţine –
upamo, da lastnik dotični krol ali pantin uporablja le še za
britje in ne več za lupljenje štrikov).

Vrvna matematika: 1485 m n. v. dna P4 – 1200 m n. v.
fosilcev v Reneju = 285 m vrvi + za zanke.
Vreme bo jutri lepše, v nedeljo pa bo v Bovcu 30°C.
Predikcije prihodnjega dogajanja v P4:
– Diba: podor čez 50 m,
– Flis: zmanjkalo bo vrvi,
– Lauren: šlo bo še vsaj 100 m,
– Špela: na koncu konca štrika bomo doskočili v galerije,
– Garmin: 50 m in podor,
– Stari: porabili bodo vso vrv in še ne bodo v Reneju,
– Anţe: prišli bodo do –900 m in v galerijo. Jama bo šla
naprej.
5. 8. 2016
Slaba napoved. Mike in Katarina ter Mrtn in Aleš gredo v
dolino. Rafael in Stari neseta v dolino smeti in odvečno
robo. Prve kaplje so ju ujele ţe pred avti, zatem je prišla
lepa nevihta. Vračata se s 300 m vrvi in plinsko jeklenko.
Mimo Poljakov, obvezno. Ko prisopeta do Poljakov, sta
primerno postreţena – s čajem in ţubrovko. Debata levo,
desno, postaja hladno in odpravita se v matično luko.
Totalna megla, vidi se dober meter. A to ne predstavlja
večje ovire za poznavalce Kaninskih bregov. Srečno
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P4: Darja, Flis, Diba in Špela
Boli.
Ţivljenje, kruto neizprosno.
Liţemo rane. – Ti prasica neusmiljena!
Boli.
...
O pivo in pašta!
Svet je vseeno lep in kmalu gremo spet.
Post festum povzetek tabora

