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UDORNICA OB VRTIGLAVICI 

Poletni kaninski tabor je bil tudi tokrat 
namenjen iskanju novih jam in tako se 
je povsem naključno odkrila tudi LJ-13, 
ki je globoka okoli 157 m. Pregledovali 
smo območje v neposredni bližini okoli-
ce poletnega tabora. Med merjenjem 
majhne, le dobrih deset metrov globoke 
jame, je Tomaž Krajnc raziskoval okoli-
co in odkril nekajmetrski vhod, kjer ka-
men pada zelo globoko. Prvič sem se 
vanjo spustila sama, obložena s pripo-
močki za opremljanje in merjenje. Tako 
sem pristala na prvem dnu, ki je pov-
sem zasuto s snegom. V steni je bilo 

okno, ki je obetalo možno nadaljevanje 
in sklenila sem, da potrebujem več vrvi 
in okrepitve. Sledili sta še dve akciji, kjer 
se je jama razvejano nadaljevala. Po 
zožitvi so spet sledila brezna. Spet smo 
prišli na dno, zasuto s snegom, v steni 
pa je bilo okno, kjer se je po seriji bre-
zen pristalo na dnu, ki je bilo spet zasu-
to s snegom. Do tam smo namerili 212 
m jame, ki pa kaže nekaj možnih nada-
ljevanj, ki čakajo na milejšo zimo. Naj-
večja zanimivost jame pa je prav njena 
bližina poletnemu taboru in jami Vrtigla-

vica, ki je znana že vrsto let.  │  

Na Kaninskem taboru smo se odločili, 
da bomo letos raziskovali terene, ki so 
blizu tabora, a še ne sistematično razi-
skani. Tako smo en dan odšli dokončno 
raziskat LJ-13 in, ker se je raziskovanje 
končalo dokaj hitro, šli pogledat še so-
sednjo udornico, zapolnjeno s snegom. 
Ko sem jaz odšel po novo baterijo v 
tabor, ki je pet minut stran, je Matic pro-
sto splezal na dno udornice in nam spo-
ročil, da ima vhod s prepihom. To udor-
nico naj bi, po Špelinem spominu, v 
preteklosti že pregledali, kar bi bilo tudi 
logično, saj je čisto ob poti z lahkim 
dostopom. Cile in Grega sta potrdila, da 
so v udornici že bili, a prehod v brezno 
ni bil odprt. Kot vemo, je bilo pred 20 leti 
v kaninskih jamah več snega kot sedaj. 
Mislimo, da je bilo tako tudi v tem prime-
ru, saj je led sedaj segal ravno do za-
četka vhoda v prostorno dvorano, ki se 

ga pred 20 leti ni moglo odkriti.  

Vhod ima višino 1,5 m in širino 0,5 m z 
močnim prepihom. V vhodni dvorani se 
nahaja veliko snega, ko se spuščaš v 
dvorano, lahko ob steni opazuješ dvaj-
setmetrski prerez snega, ki ga je ustva-
rila voda. Nadaljevanje smo našli na 
vrhu tega kupa snega, pripeljalo pa nas 
je do majhne špranje z manjšim prepi-
hom kot na vhodu. Možnost nadaljeva-
nja pa vidimo v oknu, do katerega bi 
lahko preprosto prišli z dolgimi prečkami 

z začetkom pri vhodu. │  
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