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Kras na apnencu in dolomitu pokriva skoraj po-
lovico Slovenije. Kras je že od nekdaj navdihoval 
radovedne. Začelo se je z občudovanjem in opiso-
vanjem, čemur so sledile razlage, ki so izhajale iz 
želje po razumevanju krasa. Zgodnji tak primer je 
Valvasorjeva razlaga delovanja Cerkniškega jeze-
ra. Čeprav se nam danes ta lahko zdi precej naiv-
na, je znanstvena, saj jo vodi želja po razumevanju 
mehanizmov in uporaba takratnega znanja. Na 
našem Dinarskem krasu so se začela znanstve-
na raziskovanja kraških procesov in oblik. Zato od 
tu izvirajo mednarodni têrmini kot so polje, dolina, 
ponor, uvala in seveda karst, ki izhaja iz nemškega 
poimenovanja planote Kras .
Zato ne čudi, da je prav v Sloveniji raziskovalni in-
štitut, ki svoje raziskave posveča izključno krasu. 
Takih inštitutov je na svetu le nekaj. Že v času med 
obema velikima vojnama, ko je bila Postojna del 
Italije, je tam deloval Speleološki inštitut, ki je bil or-
ganizacijsko in raziskovalno povezan s Postojnsko 
jamo. Prav tako v Postojni, je leta 1947, v drugih 
okoliščinah in državi, Slovenska akademija znano-
sti in umetnosti ustanovila Zavod, kasneje Inštitut 
za raziskovanje krasa. Od leta 1981 je Inštitut del 
Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU. Trenu-
tno na Inštitutu deluje 27 raziskovalcev in strokov-
nih sodelavcev. 
Temeljno poslanstvo Inštituta je raziskovanje kra-
sa v najširšem pomenu besede. Težišče pred-
stavljajo raziskave razvoja in značilnosti krasa v 
Sloveniji, kjer se sprašujemo kako so nastala in se 
razvijala kraška območja v Sloveniji, kako so na-
stale površinske oblike in jame, kje in kako se skozi 
kras pretaka voda, kakšne so značilnosti jamskih 
okolij, ter kako se na vse to odziva življenje v kra-
škem podzemlju. 
Razumevanje krasa ni le vprašanje radovednosti, 
ampak je ključno tudi za načrtovanje življenja na 
krasu. Krasoslovci Inštituta zato sonačrtujemo in 
spremljamo gradnje prometnic in drugih posegov 
na krasu.
Polovica prebivalcev Slovenije dobiva vodo iz kra-
ških vodonosnikov, ki so izdatni, a ranljivi viri pitne 
vode. Varna oskrba z vodo temelji na podrobnih 
študijah pretakanja, prenosa snovi, ranljivosti in 
ogroženosti vodonosnikov. Raziskovalci na Inšti-
tutu hkrati poglabljamo temeljna znanje o preta-
kanju vode in prenosu snovi v krasu in to znanje 
uporabljamo za reševanje konkretnih primerov 
na slovenskem krasu. Pri tem uporabljamo in raz-
vijamo različne pristope; v jamah in na izvirih zve-
zno beležimo fizikalne in kemične parametre voda, 
izvajamo sledenja podzemnih tokov z umetnimi 
barvili ter razvijamo in uporabljamo računalniške 
modele toka in transporta v kraških vodonosnikih.
Razvoj jam raziskujemo s terenskimi meritvami 
in opazovanji ter matematičnimi in računalniškimi 
modeli. Za razumevanje razvoja kraškega površja 
in jam je torej ključno razumevanje geološke se-
stave in strukture nekega ozemlja, čemur na In-

štitutu posvečamo veliko pozornosti. Kapniki in 
sedimenti v jamah nosijo dragocene informacije 
o razvoju kraškega ozemlja in o preteklih okoljih. 
Na Inštitutu raziskujemo starost in sestavo sedi-
mentov v kraških jamah po Sloveniji, kar je omo-
gočilo številna nova spoznanja o razvoju ozemlja. 
Raziskujemo tudi dinamiko in sestavo atmosfere v 
kraških jamah, ki pomembno vpliva na odlaganje 
sige in tudi na sam razvoj jam. Spremembe jam-
ske klime so tudi kazalec vpliva obiskovanja v tu-
rističnih jamah.
Kraško podzemlje nudi izjemno priložnost za štu-
dij prilagoditev različnih organizmov na specifična 
okolja. Študij življenja pod zemljo je vedno bil po-
memben del Inštitutskih raziskav. V zadnjih dese-
tletjih smo biološkim raziskavam dodali še mikro-
biološke raziskave, ki prinašajo izjemno zanimive 
rezultate.
Kraško pokrajino najbolj odlikujejo površinske obli-
ke, od polj, vrtač, udornic, uval, do različnih drobnih 
skalnih oblik. Študij kraških površinskih oblik zah-
teva široko razumevanje geologije, kraške hidrolo-
gije in speleologije, saj sta razvoj jam in površja še 
kako prepletena. Podrobnosti razvoja nekaterih 
oblik še danes ne razumemo. Tudi tu si pomagamo 
z matematičnimi modeli.
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU je po-
membno središče svetovnega krasoslovja. Velika 
večina krasoslovcev vsaj enkrat obišče Postojno 
in Klasični kras, veliko se jih vrača vsako leto, kar 
nekaj pa se jih zadrži na daljših študijskih obiskih. 
Inštitut že od leta 1993 vsako leto organizira Med-
narodno krasoslovno šolo, na kateri se redno 
zbere preko sto udeležencev iz celega sveta. Na 
inštitutu je sedež Mednarodne speleološke zveze, 

PROgRAm

10. 4. 2021 ob 11. uri
SPLOŠNO JAVNO VODENJE PO 
RAZSTAVI mOJA LJUBLJANICA

Spoznajte reko Ljubljanico, njeno skrivnostno 
kraško zaledje, številne arheološke najdbe iz 
njene struge ter zgodovino razvoja Vrhnike, na 
katero je imela reka velik vpliv. Obiskovalci se 
lahko javnemu vodenju brezplačno pridružite z 
nakupom vstopnice. 
Prijave sprejemamo do petka, dan pred vodenjem: 
info@mojaljubljanica.si ali 041 354 203 
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OBčASNA RAZSTAVA
Podvodna kulturna dediščina 
slovenskega morja

Na območju notranjih morskih voda in 
teritorialnega morja Republike Slovenije 
se nahaja devetinštirideset registriranih 
arheoloških najdišč. Dosedanje raziskave 
so opozorile na velik potencial potopljenih 
arheoloških najdišč za poznavanje sprememb 
okolja in klime v holocenu, plovnih sredstev, 
pristanišč in drugih pomorskih objektov ter 
medkulturnih povezav in stikov v prazgodovini, 
antiki in mlajših obdobjih.

sodelavci Inštituta pa pod okriljem Univerze v Novi 
Gorici in Unescovega Krasoslovnega študijskega 
središča izvajamo doktorski študij krasoslovja. Že 
več kot 50 let izdajamo revijo Acta Carsologica, ki 
je ena osrednjih krasoslovnih revij v svetu. Skupaj 
z Jamarsko zvezo Slovenije vodimo kataster slo-
venskih jam.
Naš kras nam s svojo izjemno pestrostjo in kom-
pleksnostjo ves čas ponuja izzive in izkušnje, ki jih 
s pridom uporabljamo drugje. V okviru številnih 
sodelovanj raziskujemo kras po celem svetu, od 
celotnega Dinarskega krasa, do krasa na Kitaj-
skem, Braziliji, Rusiji, Iranu, Avstraliji, ZDA, Kanadi in 
drugje po Evropi.
Porečje kraške Ljubljanice je kot del Klasičnega 
krasa ves čas bilo in je v središču naših raziskav. 
Nudi skoraj vse, kar si raziskovalec krasa želi. Ce-
loten spekter površinskih oblik, izjemne jamske 
sisteme in kompleksno prepletanje podzemnega 
in površinskega toka. Prav tu je v sedemdesetih 
letih 20. stoletja potekalo eno najbolj obširnih sle-
denj podzemnih voda v zgodovini.
Celostno krasoslovje zahteva širok spekter zna-
nja in metod. Zato raziskovalci Inštituta izhajamo iz 
različnih šol. Poleg geografov in geologov, ki jih je 
med raziskovalci krasa največ, ekipo sestavljamo 
še biologinja, mikrobiolog, gradbenik, kemik in fizik 
in nepogrešljivi strokovni sodelavci. Na Inštitutu pa 
postanemo predvsem krasoslovci.

Franci Gabrovšek
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Desno: Zgradba Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU v cen-
tru Postojne; foto: Matej Blatnik 

Spodaj: Črpalni poskus v Matijevi jami ob severnem robu Pivške 
doline; foto: Matej Blatnik 


