
Speleologija (iz stare grščine spélaion = jama in logos 
= študija), ni samo “ŠPORT” nekoliko čuden in zagotovo 
drugačen od vseh drugih športov, temveč dejavnost, 
ki lahko vključuje raziskovalce iz podzemlja 
in znanstvenike mnogih drugih disciplin. 
Za boljše razumevanje le – teh, sledi temu speleološkimu 
stripu.

Tisti, ki študira tipične uhode in včasih 
notranjost jame (praproti, mahovi, lišaji, 
glive, ipd.), se imenuje SPELEOBOTANIK. 
(Iz stare grščine spélaion = jama, botanika 
= trave in techne = umetnost, znanost).

Študija živalskega
življenja v jamah 
(netopirji, jamske žuželke, 
človeške ribice, itd.), 
je podana s pomočjo 
SpeleoZoologa.
(Iz stare grščine spélaion 
= jama = zôion živi 
in logos = študija).

SpeleoBiolog pa 
preučuje oblike in 
pogoje za življenje 
v jamah (iz stare 
grščine spélaion = 
jama, bio = življenje 
in logos = študija).

ARhEOLOg 
pa išče izkopanine 
in izdelke pračloveka 
(lončarski izdelki,
orodje itd.). 
(Iz stare grščine ar-
châios = primitivne 
in logos = študija). 

Podobno delo počne 
PALETNOLOg, 
ki proučuje znanost o 
civilizacijah in kultu-
ri naših prednikov z 
reperti in pričevanji, 
ki jih lahko najdemo 
v jamah. (Iz palaios = 
antični grški antični 
ethnos = narod 
in logos = študija).

PALEONTOLOg 
preučuje in razvršča 
fosilne ostanke živali 
in rastlin iz pradobe. 
(Iz stare grščine pa-
laios = stari = ontos, ki 
je in logos = študija).

Zelo uporabno za vse druge strokovnjake je delo TOPOgRAFA, 
ki navaja, ukrepe  in skladbo oblikovanja jame. 
(Iz antične grščine topos = kraj in iz kraja, graphi = znaki, pisanje)

Druga znanost, ki se nanaša na 
jame, je SPELEOIDROLOgIJA, 
ki obravnava kraško podzem-
lje, vodno sesedanje in pretekle 
struge podzemnih in nadzemnih 
rek. (Iz stare grščine spélaion = 
jama, hydor = vode in logos = 
študija).

Toda jamo študira tudi 
geolog, s svojo obliko, 
njenim kamenjem, svojimi
plastmi, ki so bile oblikovane 
v teku tisočletji. 
(Iz antičnege grščine 
ge = zemlja in logos= študije).

Toda “sprehod v jamo” 
ni samo študiji in raziskavanje; 

jama je tudi FOLKLORA 
s svojimi legendami, 
tradicijami, festivali 

in skrivnostmi. 
(Iz angleščine folk = ljudje in lore 

= ljudska  -  doktrina). 
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