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VARSTVO JAM

Rok Grecs
ČIŠČENJE JAME NA PAVLINOVEM
Med vasjo Ponikve in Avber po podatkih iz slovenskega
katastra jam najdemo Jamo na Pavlinovem, ki je vpisana
pod številko 1891. Z očetom Rikom sva bila prvič pri jami
jeseni 2007, ko sva jami popravila registrirano lego. Ko sva
pogledala v jamo, sva videla v njej precej smeti. V
društvenem katastru sva pogledala načrt jame, ki jo je
avgusta 1959 registriral Rado Gospodarič. Načrt je kazal,
da je jama precej razvejana, zato sva se ţe takrat menila,
da bi jo bilo smiselno očistiti. Izvedela sva, da je Zavod za
varstvo kulturne in naravne dediščine objavil razpis za
čiščenje jam, zato sva na društvenem sestanku predlagala,
da bi v jeseni 2014 očistili prav Jamo na Pavlinovem. Po
krajšem pogovoru z lastnikom parcele, ki je bil zelo
zadovoljen, da bomo očistili jamo na njegovi parceli, smo
se dokončno odločili za čiščenje. Z očetom sva najprej
očistila nekaj grmovja okoli jame in postavila smerokaze.
Naposled se je v soboto 18. oktobra začela čistilna akcija,
ki se je je udeleţilo 22 članov. Postavili smo škripec in
lahko smo začeli z delom. Iz jame smo potegnili veliko
ţeleznih in plastičnih odpadkov; do večera smo s smetmi
napolnili kar dva kontejnerja z volumnom 5 m3. Med akcijo
so nam domačini postregli s kavo in vinom. Po nekajurnem
čiščenju se je na juţni strani jame odprl prehod, ki vodi v
manjše brezno. Vhod v brezno je precej ozek, brezno pa je
globoko 5 m. Nato smo vse moči usmerili v čiščenje
severnega dela jame, kjer naj bi se po načrtu jame iz leta
1959 odprl rov, ki vodi v še globlje brezno, a ga zaradi
velikega premera in ogromnih količin zemlje, pomešane s
smetmi v vhodnem breznu, nismo uspeli očistiti. V trdni
temi smo zaključili z delom in se odpravili v Koprivo, kjer so
nas pričakali domači štruklji.
Ocenjujemo, da je v jami še 15 m3 zemlje, v kateri je 3 m3
smeti. Tudi najstarejši jamarji ne pomnijo, da bi kdaj naleteli
na tako velike količine zemlje v jami.
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Denar za odvoz smeti na deponijo, malico in opremo za
čiščenje sta prispevala Zavod RS za varstvo narave –
Območna enota Nova gorica in Občina Seţana.

Jamarji pri čiščenju Jame na Pavlinovem, jesen 2014 (foto: Rok
Grecs).

