
10  

■ GLAS PODZEMLJA, 2022 

Sploh si ne morem predstavljati, kaj bi 
naredili, če se nam pri vsem tem našem 
kopanju zares odpre kakšno lepo bre-
zence. Si predstavljate sramoto, ko bi 
morali prositi ta mlade, naj oni pogledajo 
kaj je spodaj!?!? Bolje, da se to sploh ne 
zgodi in naj bo naše delo neskončno in 
nedokončano. Dokler se vsi ne preselimo 

med Zelo občasne ali Virtualne. 

Tako kopljemo malo po občutku navzdol 
za prepihom, pa spet malo naravnost, 
pa spet navzdol itd. Smeri, ideje in razlo-
ge, zakaj tako in ne drugače, menjamo 
kot naši poslanci stranke. 

Res je, da smo še vedno v prepišni coni. 
Res je tudi, da še vedno sledimo 
podoru, ki se spreminja. Na globini 
desetih metrov bi morali po vseh Žano-
vih izračunih biti že zdavnaj v rovu, ki 
gre zagotovo od juga proti severu. Res 
je tudi, da med podornim materialom 
vedno bolj pogosto naletimo tudi na 
sigo, ampak ... vse to sicer ni zagotovilo 
za uspeh, vendar pa  koristi naši že bolj 
šepajoči  motivaciji – bolj fizični kot 
psihični! 

 
Člansko! 
Manč in Metod 

Rok Grecs 

_____   TRITAVŽENT BRVINCEV MAŠIRA V TRST, A LE   _____ 
ŠIROKA MRAVLJA PRIDE PO INTERNETU     

Bil je oktober 2020, ko se je v Sloveniji 
začel drugi val koronavirusa. Temu je 
sledil lockdown in ljudje so bili več doma. 
Tako sta tudi Jernej in Martina v sončnih 
oktobrskih popoldnevih hodila po kraški 
gmajni. Ker pa sta ljubitelja kraškega 

sveta, sta s pomočjo eKatastra obiskova-
la vhode registriranih jam (vhode registri-
ranih jam na Krasu sva obiskovala pred 
15 leti tudi moj oče Riko in jaz. Takrat je 
imelo veliko jam na Krasu zgrešeno lego). 

Pri sprehodu po gmajni pa 
sta Jernej in Martina naletela 
na jamo z ožjim vhodom, ki 
pa ni bila označena v katas-
tru jam oz. ni bila registrira-
na. Novico o najdbi neregis-
trirane jame sta sporočila na 
eKataster, od koder so 
kraške ekipe DZRJL dobile 
informacijo ter lokacijo nove 
jame. Ker se mi je zadeva 
zdela zanimiva, sem se z 
Jernejem zmenil, da se čez 
dve uri dobimo pri jami. 

Na območju jugozahodno od 
vasi Križ na Krasu, kjer sta 
našla novo jamo, je registri-
ranih pet jam. Ker pa ene od 
teh nismo našli, sem dvomil, 
da sta našla novo jamo. 

Pred odhodom na teren sem si še enkrat 
pogledal A zapisnik registrirane jame, ki 
je nisva našla. Zapomnil sem si le veli-
kost vhoda (1,5 × 1,5 metra) in globino 
vhodnega brezna (šest metrov). Ko me 
je Jernej pripeljal do jame, sem videl, da 
je vhod vanjo ozka špranja, ki ima globi-
no dva metra, zato sem bil prepričan, da 
sta našla novo jamo.  

Ozko špranjo smo malo razširili in se nato 
spustili v jamo. Po dveh metrih vhodnega 
brezna smo najprej zagledali podor, na 
koncu podora pa se odpre dvorana, ki je 
zelo lepo zakapana. Jama je dolga 
22 metrov, globoka pa šest metrov.  

Po akciji smo se dogovorili še za ime 
jame – Široka mravlja, ki je domiselna 
izpeljanka iz priimkov najditeljev. 

Pri pregledovanju terena sva naslednjo 
pomlad z očetom Rikom našla registrira-
no jamo, ki sva jo iskala že več let.│ 

Rok v zelo lepo zakapani Široki mravlji. Foto: Riko Grecs 
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izpod prstov Laverdista je prispela v Člansko vas. 
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