OBISK JAME IN JAMARSKEGA MUZEJA
V petek 15. decembra smo z izbirnima predmetoma Okoljska vzgoja 1 in
Raziskovanje organizmov v domači okolici, obiskali 2 jami, ki sta na delu
moravško osamelega krasa. To je del, kjer je samo na tem delu kraška
prst. Ogledali smo si Babjo jamo in Železno jamo. Po ogledu smo šli v
Jamarski muzej. Vodil nas je jamar. Takoj, ko smo prišli, smo šli v Babjo
jamo, ki je sicer zelo kratka. V njej smo videli mah,lišaje, praprot in alge,
vendar samo zato, ker je bil zgornji del odprt, ker se je okrušil in je imela
svetloba dostop v jamo. Babja jama se tako imenuje, ker so se v času
turških napadov v njej skrivale ženske z otroci.
Po ogledu Babje jame smo šli pogledat še Železno jamo, ki je globoka 9,9
metrov. Tako se imenuje, ker so v času Železne dobe izkopavali železo. Ko
smo vstopili, je na steni visel netopir in izvedeli smo, da netopirji niso
jamske živali, ker ne živijo cele dneve v njih, ampak samo prenočijo in
pozimi v njej hibernirajo. Prave jamske živali so hrošči, pajki, človeška
ribica, ki je največja jamska žival. V jami smo izvedeli veliko stvari, kot to,
da je endemit žival, ki živi na le določenem mestu, da je speleologija veda,
ki raziskuje jamarstvo in kraški svet. Opisali smo tudi Simona Robiča, ki je
bil učitelj, duhovnik, jamar. 75 let je hodil po jamah in umrl je 7. marca
leta 1897. Videli smo največji kapnik v jami, ki je visok kar 53 cm. Kapniki
rastejo zelo počasi - le nekaj cm na 1000 let. Jamar, ki nas je vodil, je bil
zelo splošno razgledan. Povedal nam je tudi, da je vojna čas brez reda in
da je heroj tisti, ki za svojo napako plača s svojim življenjem.
V Jamarskem muzeju smo videli tudi zbirke Simona Robiča, zbirke kamnin
oz. kapnikov. Videli smo kamnine iz jam, slike živali, ki živijo v njej in
povedali smo tudi nekaj o Simonu Robiču.
Na tem izletu smo izvedeli zelo veliko in smo se tudi zabavali. Najbolj
nama je bil všeč netopir in kapnik.
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