Jama Poltarica
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8181
jama s stalnim tokom
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21.4.2003
JK Novo mesto

Vodnat kraški izvir Poltarica je prvi desni pritok reke Krke. Od njenega izvira oz. njene izvirne Krške jame je
oddaljena 400 m. Nad povirjem Poltarice se dviga strmo ostenje, v katerem izstopa mogočen spodmol. Slednji se
dviguje 22 m nad nivo glavnega izvira, od katerega je oddaljen 105 m. Vhod v jamo je zaprt z rešetkami.
Jeseni 2002 smo člani JK Novo mesto na dnu spodmola zaznali prepih, spomladi 2003 pa smo se lotili dela: odkopali smo 8,7 m dolg prehod v podornem zasipu. Strmo padajoči odkopani rov je pripeljal na vrh velike zasigane
dvorane, ki se nadaljuje v jamo večjih razsežnosti. Sredi jame je velika Podorna dvorana (20 x 20 m) z 10 m visokim
stropom. V njenem stropu je kamin, za katerim smo raziskali zgornjo etažo s skupno dolžino 140 m. V Podorno
dvorano skozi pritočni sifon v močnih brzicah priteče voda.
Na pritočni strani jame je še razvejan erozijski rov z več sifonskimi okni in jezeri. Voda, ki priteče v jamo, se pod
podornimi bloki Podorne dvorane deli na dva tokova. Del vode odteka po mogočnem kanjonu v odtočno sifonsko
jezero proti izvirom Poltarice, torej proti bližnjemu površju. Drugi del vode presenetljivo odteka v notranjost jame ter
na koncu mogočnega kanjona razsežnega Blatnega rova v sifonskem jezeru izgine. Vsekakor je presenetljivo spoznanje, da se del podzemeljskega vodnega toka, ki priteče od daleč, tik pred izvirom preusmeri nazaj v notranjost masiva.
V sifonskih jezerih so potapljači opravili raziskovalne potope. V pritočnem sifonu so preplavali 15 m dolg in 2,5
m globok sifon ter izplavali v 100 m dolgi vodni dvorani. Kasneje so tu na globini 13 m našli nadaljevanje ter
podaljšali jamo še za 70 m, nadaljevanje pa so preprečile ožine. Iz odtočnega sifona Blatnega kanjona, ki je 12 m
dolg in dober meter globok, so izplavali v kanjon Blatna reka. Tamkaj so namerili 130 m novih delov, za katerimi je
novo sifonsko jezero s 5 m globine. Tudi v njega so se potopili, a zaradi ožine na drugi strani niso mogli izplavati,
opazili pa so vodno gladino nad sabo. Potopili so se še v odtočno sifonsko jezero proti izviru Poltarice. Izmerili so
globino 12 m, izhoda skozi njen izvir pa žal niso našli.
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Podorna dvorana - v ozadju Blatni rov s pritočnim sifonom.

© Leopold Bregar
Blatni rov se ob visoki vodi zapolni z deročo vodo.
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