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■ GLAS PODZEMLJA, 2020 

Tjašo in Matevžem, ki sta ob tej prilož-
nosti dosegla tudi svoja globinska rekor-
da. To je pomenilo, da smo kar precej 
globoko, verjetno nekaj pod -1000. Da 
pridemo na površje, bo trajalo še nekaj 
dni, jaz bi pa že zdaj vsem članom raz-
glasil, da imamo povezavo, pa ne mo-
rem. Bo treba počakati, zdaj je čas za 
dokumentiranje in merjenje, da bomo 
sploh vedeli, kje smo bili. Z dokaznim 
gradivom smo se čez par dni odpravili 
na površje, kjer je bila novica med člani 
lepo sprejeta, čutiti je bilo tudi malce 
evforije. Zgodba je v končni fazi prišla 
tudi v medije, prejemali smo čestitke in 
gostovali na radiu. Vse to nam je dalo 
vedeti, da je to neprekosljiv dogodek na 
področju slovenskega jamarstva in kot 
takega se ga bomo tudi spominjali še na 

mnoga leta.  

Sedaj pa proti Boki naprej in še na obilo 

povezav! │  

Nika Pišek Szillich 

P4 – ŽENSKA EKSPEDICIJA  

Slovesna otvoritev povezave. Foto: Uroš Kunaver 

Med novembrskimi počitnicami se nas 
je pet punc odpravilo v kaninsko pod-
zemlje. Odpravile smo se v P4, kar je 
delovno ime za Brezno rumenega ma-
ka. Naš namen je bil nadaljevati, kjer so 
se ustavile ekipe, ki so jamo raziskovale 
na poletnem kaninskem taboru. Takrat 
je ekipa odkrila povezavo z Renejevim 
breznom in našla kolektor. Tako smo se 
spustile na globino skoraj 1000 metrov, 
kjer je v jami postavljen bivak. Na njem 

smo preživele pet dni in od tam ponov-
no merile povezavo in ocenile, kdaj se 
bo lahko izvedlo prvo prečenje. Poleti je 
ekipo v kolektorju zaradi obilnih padavin 
in intenzivnega taljenja snega ovirala 
voda, ki je bila pri nas dosti nižja. Na-
merile smo nove metre, a smo se mora-
le obrniti zaradi preozkih delov. Kolektor 
nas je pošteno namočil, tako da smo se 
nato grele v šotoru. Ostale ekipe, ki so 
se nam želele pridružiti, je oviralo nesta-

bilno vreme. Tako smo bile edine v jami, 
podatke o stanju zunaj pa smo prejema-
le po jamskem telefonu. Kljub izolaciji 
smo se dobro ujele in uspešno sodelo-
vale. Jaz kot edina ne-biologinja sem 
slišala o biologiji več, kot bi si sicer žele-
la, a sem jim pridno vračala s pameto-
vanjem o fosilih. Akcijo bi takoj spet 
ponovila in se že veselim ponovnega 

obiska jame.  │  
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