Glas podzemlja, 2016

Teo Delić
11. NAGRADA VILJEMA PUTICKA
Za letošnjo 11. nagrado Viljema Puticka za najbolj
odmevno jamarsko odkritje v preteklem letu so se
potegovala štiri jamarska društva. Za nagradni fond, ki
vključuje glavno nagrado – 1000 eur – in »tolaţilne«
nagrade so se potegovala tri društva s štirimi prijavami.
JD Danilo Remškar Ajdovščina je obranilo naslov najbolj
vztrajnega prijavitelja za NVP; tokrat so prijavili v
marcu 2015 odkrito brezno Dobra Nada. Jama je
poimenovana po mami najditelja, Bogomirja Remškarja, in
upanju, da bo nekoč dosegla globino 1000 m. Glede na
dejstvo, da se vhod nahaja na nadmorski višini 1360 m, bi
ideja potencialno lahko drţala vodo. Do zaključka razpisa,
31. 1. 2015, so jamo raziskali do globine 270 m in namerili
nekaj manj kot 600 m poligona. Do kote –1000 m je sicer
še dolga pot, a ţe 270 m krajša.

Komisija v sestavi Bogomir Remškar (JDDR Ajdovščina),
Mihael Rukše (JK Novo Mesto), Uroš Herlec (NTF,
Oddelek za montanistiko) ter Bojan Otoničar in Franci
Gabrovšek (oba IZRK ZRC SAZU) je bila enotnega mnenja
o tem, da je raziskava podzemeljskih povezav reke Pivke
nedvomno največji doseţek preteklega leta.

Za prijetno presenečenje so ponovno poskrbeli jamarji
JK Breţice. V ne tako razvpitem delu slovenskega krasa,
Gorjancih, so raziskali in do potankosti dokumentirali Jamo
v Dovčku. Oddani zapisniki – vključno z načrti, opisi
okoliškega krasa in hipotezami o razvoju jame v preteklosti
– so izjemno kakovostno izdelani.
Rakovški jamarji so letos oddali dve prijavi. Prva je še ena
izmed redkih jam, ki doseţejo podzemeljske vode,
povezane s tokom Ljubljanice. Izvir Branice je eden redkih
izvirov na Menišijski planoti. Iz registriranih 7 m dolţine in
2 m globine so Rakovčani prispeli do nekaj manj kot 1 km
poligona in 150 m globine, kjer jih je ustavil nivo podzemne
vode na 426 m. n. v.
Drugi prispevek JD Rakek vsebuje dokumentacijo o
raziskavah vodne povezave med Pivko jamo in Planinsko
jamo, ki so jih obudili po 18 letih. Oddano gradivo je
rezultat sodelovanja več jamarskih društev, ki so v
preteklem letu podprla skupino jamskih potapljačev. V
desetih akcijah so namerili več kot 3,5 km novih rovov,
odkrili nekaj novih stranskih pritokov in se ustavili v precej
oddaljenem petem sifonskem jezeru. Z novimi meritvami
pa je dolţina sistema Postojnske jame dosegla 24120 m. Z
novimi kilometri vodnih rovov so se fantje močno pribliţali
razpletu več desetletij trajajočega ugibanja o dolţini rovov
med Postojno in Planino.
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Putickov kipec za leto 2015 (foto: Uroš Kunaver).

Glavni sponzor je bilo podjetje Treking Šport, za druge
»tolaţilne« nagrade pa sta poskrbela tudi podjetje Anthron
in Park Škocjanske jame. Vsem sponzorjem ter
prijaviteljem se iz srca zahvaljujemo.

