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Potek poti: Dvor – Soteska – Podturn pri Dolenjskih Toplicah – Podstenice – Macesnova gorica – 
Stari Breg – Željne, Kočevje 
 
Postanki:  1. Jama Jazbina in udornica Globočica pri Podturnu 

2. Ledena jama pri Kunču 
3. Jame na območju Macesnove gorice 
4. Kontaktni kras pri Starem Bregu 
5. Ledena jama v Fridrihštanjskem gozdu (Ledena jama na Stojni) 

 
 
 

 
Karta 1: Potek poti. 
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Kočevska 
 
Kočevska leži na jugovzhodnem delu Slovenije. Lahko jo omejimo na območje med Loškim Potokom, 
Ribniškim poljem in Suho Krajino na severu, vzhodnim robom Kočevskega Roga na vzhodu ter 
Kolpsko dolino na jugu in zahodu. 
Območje je v veliki večini kraško, površinski vodotoki so večinoma omejeni le na kočevsko kraško 
polje ter na območje permskih konglomeratov in peščenjakov. Ti so kot nekakšni otoki nekrasa sredi 
mezozoiskih apnencev in dolomitov, kjer so razviti različni kraški pojavi. 
Območje se uvršča v zmernocelinsko podnebje zahodne in južne Slovenije. Za to je značilno, da je 
povprečna aprilska temperatura nižja od oktobrske ter da ima submediteranski padavinski režim. To 
pomeni, da je primarni višek padavin v jesenskem času, sekundarni pa pozno spomladi oz. zgodaj 
poleti. Letna količina padavin znaša med 1300 in do 2800 mm (Geografski atlas, 1998; Ciglič, 2011). 
 
V okviru ekskurzije se bomo osredotočili na ledene jame in geomorfološke značilnosti na visokih 
kraških planotah, ki obdajajo Ribnoško-Kočevsko polje: Stojna, Kočevska Mala gora in Kočevski 
Rog. 
 
 

 
Karta 2: Pregledna karta območja (vir: GURS, ARSO, IZRK). 
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Kočevski Rog je obsežno planotasto pogorje, ki na vzhodu meji na dolino Krke, Radeščice, 
Črmošnjičice in Divjega potoka, na zahodu na Koprivniško podolje, na severu na Suho krajino, proti 
jugu pa se nadaljuje kot Poljanska gora. V vzdolžni, dinarski smeri, je dolgo 25 km, v prečni pa široko 
14 km (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999). Na vzhodni strani Kočevskega Roga se ob 
žužemberškem prelomu nahaja izrazit tektonski rob, ki je zelo strm in nerazčlenjen – tu znašajo 
reliefne razlike med Kočevskim Rogom ter dolino Krke in Čermošnjice od 500 do 700 m. Najvišji 
vrhovi Kočevskega Roga presegajo nadmorsko višino 1000 m –npr. Veliki Rog (1099 m), Kopa (1077 
m) in Mirna Gora (1047 m). 
 
Koprivniško podolje (tudi Rajhenavsko podolje), je pas nižjega sveta med Kočevskim Rogom in 
Kočevsko Malo goro. Dolgo je približno 20 km. Podolje je najvišje dvignjeno med Rajhenavom in 
Koprivnikom, s prevala v višini okrog 750 m pa visi na obe strani (Gostinčar, 2009). 
 
Kočevsko Malo goro, ki na vzhodu meji na Koprivniško podolje, na severu na Suho krajino, na 
zahodu pa na Kočevsko polje, v grobem sestavljata dve v dinarski smeri potekajoči slemeni, dolgi 19 
km in široki do 2 km (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999). Površje Kočevske Male gore je nekoliko 
nižje od Kočevskega Roga – najvišji vrh se povzpne do nadmorske višine 890 m. Posebna strukturna, 
morfološka in hidrološka enota je ozek prečni hrbet Šibje med Mozljem in Knežjo Lipo, ki je dolg 
približno 6 km. Hrbet je zgrajen iz neprepustnih permskih kamnin, s katerih površinske vode v 
številnih ponikalnicah odtekajo proti severu in jugu, kjer ponikajo v komaj zaznavnih slepih dolinah v 
jurskih apnencih (Habič et al., 1990). 
 
Stojna z najvišjim vrhom Ledenik (1072 m) je v dinarski smeri potekajoča 15 kilometrov dolga in do 
5 kilometrov široka visoka kraška planota. Na zahodu in jugu planoto objema uravnano in zakraselo 
površje Kočevsko-reškega ravnika, ki ima površje v nadmorski višini med 520 in 650 metri. Na severu 
in vzhodu Stojno obdaja Ribniško-Kočevsko polje (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999). 
 
Kočevsko polje je z 72 km2 površine največje kraško polje v Sloveniji in leži med Kočevsko Malo 
goro in Stojno v nadmorski višini pri Kočevju 464 m. Polje je razvodno območje med porečjem Krke, 
kateremu pripada severovzhodni del polja z Rudniškim potokom in porečjem Kolpe kateremu pripada 
glavna ponikalnica Rinža. Osrednji del polja pri Kočevju prekrivajo neprepustni sedimenti miocenske 
in kvartarne starosti, robove in podlago pa predstavljajo kredne karbonatne kamnine (Slovenija: 
pokrajine in ljudje, 1999; Osnovna geološka karta SFRJ ..., 1984). 
 
Območje visokih dinarskih kraških planot – Kočevskega Roga, Kočevske Male gore in Stojne – skoraj 
v celoti sestavljajo mezozojske kamnine. Od mezozojskih so zastopane kamnine vseh treh sistemov: 
trias, jura in kreda. Stratigrafsko in litološko zaporedje je na tem ozemlju večinoma normalno: triasni 
dolomit – jurski apnenec – kredni apnenec. To litološko zaporedje triasnega dolomita, jurskega 
apnenca in krednega apnenca je v celoti ohranjeno, na površju pa prevladuje spodnjekredni apnenec, 
ponekod je tudi zgornjekredni (Premru et al., 1977). 
Permske kamnine, tj. neprepustni skrilavci, kremenovi peščenjaki in konglomerati se pojavljajo na 
območju Šibja med Mozljem in Knežjo lipo. 
Prisotni so še terciarni in kvartarni sedimenti. Na Kočevskem so ponekod v obliki manjših erozijskih 
krp, na primer pri Rdečem Kamnu, Kunču ter med Grintovcem in Starim Bregom, ohranjeni klastični 
sedimenti senonske in eocenske starosti (Germovšek, 1953). Rjavi premog pri Kočevju, ki je bil 
osnova za razvoj rudarstva na tem območju, pa je miocenske starosti. 
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Karta 3: Geološka karta (vir: OGK 100, GeoZS). 
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Ledene jame 
 
Številni avtorji se strinjajo (Racovita, Onac, 2000; Luetscher, 2005; Persoiu, et al., 2006; Luetscher, et 
al., 2008; Stoffel, et al., 2009; Hercman, et al., 2010; Persoiu, et al., 2011), da so ledene jame zmernih 
geografskih širin in nizkih nadmorskih višin mesta, kjer se tudi najmanjše spremembe zunanjih 
klimatskih pogojev opazijo že v kratkem časovnem intervalu in so kot taka zelo primerna za 
spremljanje podnebnih sprememb, ki se odražajo z višanjem jamskih temperatur in zmanjšanim 
volumnom ledu. Vse več raziskav (Rachlewicz, Szczucinski, 2004; Luetscher, et al, 2005; Lauritzen, 
et al, 2005; Fuhrmann 2007; Behm, et al., 2009; Moradr, et al., 2010) potrjuje, da se temperature v 
ledenih jamah dvigujejo in da se več ledu stali kot ga pozimi nastane. Pravimo, da so ledene jame v 
neravnovesju. Ledene jame preučujemo, ker lahko na podlagi njihovih današnjih klimatskimi 
značilnostmi sklepamo na klimo v preteklosti in hkrati z dobro natančnostjo napovemo njihov 
prihodnji klimatski razvoj. 
 
Ledeno jamo definira prisotnost stalnega ledu (Field, 2002; Luetscher and Jeannin, 2004). Slovenski 
izraz za ledeno jamo je ledenica, ki naj se v znanosti uporablja za jamo brez stalnega ledu in nizkimi 
temperaturami preko celega leta. Ljudski izrazi za ledene jame v Sloveniji so še ledenik na Nanosu in 
snežna jama. Ledene jame moramo ločiti od ledeniških jam (glacial cave), ki so jame v ledeniškem 
ledu. 
 
Zrak v jamah ima približno enako temperaturo kot je povprečna temperatura zraka na površju. 
Temperatura jamskega zraka je skoraj identična temperaturi skale v kateri se nahaja, ki je skoraj 
identična temperaturi vode s površja, ki se skozi njo pretaka, ki pa je skoraj identična povprečni 
temperaturi zraka nad jamo (Badino, 2010). Temperatura jamskega zraka je odvisna od tokov (voda, 
zrak), ki se po jami pretakajo, od kondukcije skozi apnenec in v manjši meri od geotermalne energije 
in radiacije sonca (Slika 1). V ledenih jamah so zaradi njihove značilne morfologije in posledično 
specifičnega zimsko-poletnega kroženja zraka povprečne temperature nižje od letnega povprečja 
površja. Taljenje ledu v jamah v topli polovici leta niža temperaturo zraka v jami.  
 

 
Slika 1: Izmenjava toplote na mejah sistema ledene jame (Luetscher, 2005). 
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Po klimatoloških značilnostih ledene jame delimo na dinamične in statične jame. Za prve je značilno, 
da imajo enega ali več, ne nujno prehodnih, vhodov med katerimi se oblikuje t.i. efekt dimnika 
(značilni primeri so: Velika ledena jama v Paradani, Snežna jama na Raduhi; Mihevc, 2008). Statične 
jame pa so vrečaste oblike, z velikimi, navadno proti severu orientiranimi vhodi in enostavno 
morfologijo. 
 
Glavno vlogo pri nastanku kroženja zraka skozi jamo ima horizontalna razlika v gradientu zračnega 
tlaka med jamskimi vhodi, ki je posledica razlik v temperaturi zraka (Tanaka, et al., 2000). Pravimo na 
dastane efekt dimnika (chemney effect), ki je značilen za dinamične ledene jame. Pozimi skozi spodnji 
vhod v jamski sistem vstopa zrak, ki se relativno segreje, se dviga in izstopa iz sistema pri zgornjem 
vhodu (ali sistemu neprehodnih razpok). Poleti hladen zrak odteka pri spodnjem vhodu, zato na 
zgornjem vhodu topel zrak vteka v jamski sistem in se ohlaja (Luetscher, Jeannin, 2004). 
 

 
Slika 2: Prikaz dinamične (A) in statične (B) ledene jame (Luetscher, 2005). 

  
Zaradi omejenega mešanja zraka v statičnih jamah v poletnih mesecih se zimsko jezero hladnega zraka 
v jami le počasi razkroji. Primer smo opazovali v Ledenici pod Taborom, ki je del turistične Županove 
jame (Ravbar, Kosutnik, 2014). Po glacioloških značilnostih delimo ledene jame na jame v katerih je 
vodni led (congelated ice), led, ki je nastal s preobrazbo snega (firn) in ledeni kristali, ki nastanejo 
direktno iz zračne vodne pare (hoar frost). 
  

A B 
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Slika 3: Vodni led v Jespi (A). Ledeni stebri v Snežni jami na Raduhi (B, vir: Jamarski klub črni galeb 
Prebold). Ledeni kristali nastali neposredno iz pare v zraku (C). Menjavanje vodnega (temne proge) in 

ledu nastalega iz snega v Veliki eldeni jami v Paradani (Č). 
 
Slovenijo prekriva 40 % kraškega površja, kjer je registriranih več kot 11.000 jam. Za potrebe izdelave 
speleološke karte Slovenije so na Inštitutu za raziskovanje krasa razvili klasifikacijo jam, ki ima devet 
razredov. Registriranih ledenih jam, ki predstavljajo tip jam 6, imamo po podatkih za letošnje leto 
skupaj 695, kar predsetavlja nekaj več kot 6 % vseh registriranih jam. Še občutno manj je jam, ki 
ustrezajo definiciji ledene jeme, njihovo število pa z nadmorsko višino narašča (Mihevc, 2008; 
Kataster IZRK, 2014). 
 
Za raziskave klimatskih značilnosti so najbolj primerne ledene jame z naslednjimi značilnostmi: 

- Jame, za katere imamo veliko zgodovinskih podatkov; 
- Jame z vhodom pod 1500 m nadmorske višine; 
- Jame z velikim volumnom ledu: 
- Jame iz različnih geografskih regij. 

 

A B 

 

  C Č 
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Slika 4: Jame v Sloveniji, glede na njihov tip 
(Kataster jam IZRK 2011). 
.

 
 

 
Karta 4: Geografska razporeditev krasa, jam in ledenih jam v Sloveniji (Vir: GURS, IZRK). 

 
 
Najnižje ležeča ledena jama v Sloveniji je verjetno Laniško brezno (645 m nm.v.; kat št. 5207) na 
Hrušici (Mihevc, 2008), sledijo bližnja Ledenica pri Bončinu (717 m nm.v.; kat. št. 6285), Ledenica 
pod Hrušico (750 m nm.v.; kat št. 920) in Ledena jama pri Kunču (785 m nm.v.; kat. št. 669). 
 
Pri preučevanje ledenih jam je ključno, da se seznanimo z njihovo morfologijo ter temperaturnimi in 
glacialnimi značilnostmi. Temperaturne značilnosti ledenih jam prikazuje slika 5. Poznamo zimski ali 
odprti sistem, ko je korelacija med zračnimi temperaturami v jami in izven nje velika (modro obarvano 
polje). Hladen zimski zrak gravitacijsko vdira v jamo. V Topli polovici leta se v jami vzpostavi zaprt 
sistem, ko je vpliv zunanjih temperatur na jamske omejen (sivo obarvano polje). 
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Slika 5: Zaprt poletni (sivo polje) in odprt 
zimski (modro polje) sistem temperatur v 
ledenih jamah na primeru Ledene jame na 
Stojni. Modra linija predstavlja temperature na 
dnu vzhodnega brezna, rdeče so označene 
temperature v Vhodni dvorani in sivo zunanje 
temperature.

 
Volumen ledu se spreminja v vseh ledenih jamah. Poznamo letna nihanja, ko je največ ledu spomladi 
in najmanj na začetku zime, ter dolgoročna, deset-letna ali sto-letna nihanja. Izginjanje ledu v jamah je 
pokazatelj, da se je naravno ravnovesje zaradi zunanjih dejavnikov porušilo. Za ugotavljanje 
dolgoročnih nihanj si pomagamo s starimi fotografijami.  
 

 
Slika 6: Letno nihanje volumna ledu v Jespi na Menini planini. 
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Poleg osnovnega monitoringa temperature in volumna ledu raziskovalci pogosto merijo zračne tokove, 
značilnosti pretakanja vode skozi jamo in genezo ledu v jami. Pomemben podatek je starost ledu, ki jo 
določamo posredno na podlagi starosti v ledu ujetih organskih ostankov (14C), na podlagi peloda v 
ledu, z dendrokronologijo v ledu ujetih drevesnih debel, z ugotavljanjem prisotnosti umetnega tritija 
(H3) ali z izotopskimi raziskavami. Najstarejši datirani led v Romunski ledeni jami je star več kot 850 
let (Kern, et al., 2004; Lauritzen, et al.,2005). V Švicarski Juri so led datirali na starost 1200 let 
(Stoffel, et al., 2009). V ledenih jamah preučujemo še pojave kriogenega kalcita, sledove nekdanje 
glaciacije jame, periglacialne procese (npr.: Mihevc, 2001; Mihevc, 2009; Mihevc, 2014) in drugo.  

 
Slika 7: Krioturbatno premikanje sedimenta in kapnikov na njem (A). Kriogeni kalcit v Snežni jami na 

Raduhi (B). Organski sediment, ki je verjetno pripolzel po višjem nivoju snega ali ledu (C). 
Poligonalna tla v Ledenici pod Hrušico (Č). 

 
 

Zgodovina preučevanja ledenih jam 
 
Prvi zapisi o ledenih jamah segajo v obdobje renesanse. Znanost o ledenih jamah pa se preko obdobja 
razsvetljenstva v 17. in 18. stoletju, ko raziskovalci ledene jame le opisujejo, konec 19. stoletja razvije 
v samostojno vejo speleologije (Shaw, 1992). Prvi zapis o ledeni jami najdemo že konec 15. stoletja, 
ko je Leonardo Da Vinci obiskal ledeno jamo Moncodena v provinci Lecco v Italianskih južnih 
apneniških Alpah (Turri, Bini, Maggi, 2012; Grebe 2010). Opisi ledenih jam v hribovju Jura na meji 
med Švico in Francijo so bili objavljeni vsaj leta 1554 in nam potrjujejo, da so ledene jame uporabljali 
kot vir pitne vode ali skladišča (Browne, 1865; Luetscher, 2005; Grebe, 2010). V knjigi History of 
cave science (Shaw, 1992) najdemo še zapis o raziskovanju ledene jame Geldloch v vzhodnih 
Avstrijskih Alpah v letu 1592. Valvasorjev sodobnik Steno (1638-1686) je leta 1671 opisal 
Moncodeno v pismu Cosimo III, Velikemu vojvodi Toskane (Winter, 1916; Turri, Bini, Maggi, 2012).  

B A 

C Č 
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Slika 8: Jama Moncodena, prva v literaturi opisana ledena jama na Svetu. 

 
Valvazor je bil prvi, ki je opisal ledene jame v Sloveniji in ga je v svetovnem merilu prehitel le 
Leonardo Da Vinci. Prvi zapis o ledeni jami v Slovenščini je iz leta 1851, ko Andrej Žvegel 
(Schwegel) iz Zgornjih Gorij v Kmetijskih in rokodeljskih novicah opiše Snežno jamo na Obranci na 
Mežaklji. 19. stoletje pa je s splošnim razvojem naravoslovnih znanosti prineslo tudi definicijo 
znanosti o ledenih jamah. Bruno Schwalbe in Eberhard Fugger sta utemeljitelja znanosti o ledenih 
jamah, oba sta pri svojem delu uporabljala primere slovenskih ledenih jam, ki sta jih spoznala osebno 
ali preko mreže korespondentov iz naših krajev (npr.: Simon Robič). 
 
Poleg obeh jam, ki jih bomo na ekskurziji obiskali, sta na Kočevskem znameniti še dve ledeni jami. 
Skrivnostna je Handlerska ledena jama, saj njena točna lega ni znana in o njej ni veliko podatkov. 
Druga je Ledena jama pri Ograji. Slednjo je v svoji knjigi o ledenih jamah opisal raziskovalec iz 
Philadelphie Edwin S. Balch. Jamo je obiskal 26. Junija 1897 in jo opiše tako: »V stropu je bila velika 
luknja in pod njo stožec starega zimskega snega, ki je bil preobražen v led in prekrit z zemljo in 
listjem. Temperatura v jami je bila nekaj stopinj nad lediščem in ledenih sveč ni bilo« (prevod Jure 
Košutnik). 
 

 
Slika 9: Skica Ledene jame pri Ograji (Balch, 1900). 
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Na splošno ločimo dve obdobji raziskav ledenih jam v Sloveniji. Prvo obdobje je trajalo do druge 
svetovne vojne, ko so bili raziskovalci ledenih jam večinoma Nemške narodnosti in je tudi večina 
zapisov v Nemškem jeziku. Nekaj let pred in med prvo svetovno vojno je ledene jame raziskoval 
Pavel Kunaver, ki jim je v svoji monografiji o krasu namenil poglavje. Egon Pretner je med obema 
vojnama ledene jame obiskoval zaradi jamskih hroščev. Po drugi svetovni vojni so raziskovanje jam 
nadaljevala jamarska društva in Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Organizirane so bile 
številne akcije v ledene jame (Triglavsko brezno, Ledena jama na Stojni, Velika ledena jama v 
Paradani, Snežna jama na Raduhi) in na območja z ledenimi jamami (Mali podi pod Skuto, Kanin, 
Nanos, Snežnik). Vsem raziskavam navkljub so ledene jame ostale vse do začetka 21. stoletja slabo 
raziskani del speleologije. 
 
 

Podturn pri Dolenjskih Toplicah 
 
V naselju Podturn v občini Dolenjske Toplice je močan kraški izvir Radešice in sotočje z desnim 
pritokom, nestalnim potokom Črmošnjico. Območje, ki pripada porečju Krke, v katero se Radešica 
izliva po nekaj kilometrih toka, je izvirno območje za celotni severni del Kočevskega Roka in del 
Kočevskega polja. Severno od naselja se nahaja jama Jazbina. Zazidan vhod z vrati na nadmorski 
višini 160 m nas vodi v 123 metrov dolg, večinoma vodoraven rov, ki se na koncu strmo dvigne v dve 
dvorani. Globina jame je +39 metrov. Jamo je prvič raziskal leta 1875 Josip Novak (Zhuber, 1900), 
jamarji pa so jo raziskali in o obisku napisali zapisnik leta 1928. Jama nosi katastrsko številko 114.  
 
 

 
Karta 5: Karta okolice naselja Podturn, z označenimi registriranimi jamami in udornico. 

(Vir: karte v merilu 1:5.000 in 1:10.000, GURS) 
 
 
V 19. st., po letu 1867 je pivovarna v Soteski jamo uporabljala za skladišče piva, to je tudi razlog, da 
so na vhod postavili zidana vrata. Pred jamo je bila nekoč lovska hiša, kjer so gostje bližnjih 
Dolenjskih Toplic, ki so bile v 19. st. prestižno turistično letovišče za premožne Kranjce, spili hladno 
pivo, ohlajeno na temperaturo jamskega zraka. Polihistor in eden prvih speleologov Valvasor v Slavi 
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vojvodine Kranjske opiše prve štiri kraške pojave, ki vsebujejo led na Slovenskem (Valvasor, 1689; 
Valvasor, 2009). Jama pri Lačenbergu je Ledenica pod Taborom (del Županove jame), Velika jama pri 
Rožeku je 53 meterov globoka udornica Globočica pri Rožeku (Stepišnik, 2006), Jama pri starem 
gradu Soteska naj bi bila jama Jazbina (Kranjc, 2009), Jama pri Igu ali Tomišlu pa je Ledenica pri 
Planinci. Jazbino Valvasor opiše tako: »Pri Alt-Einöd, Starem gradu Soteska, sega globoko v hrib 
jama, v kateri je veliko ledu. Sicer je v tej deželi najti veliko jam, toda v nobeni od njih, četudi sega 
mogočno daleč v goro, ni najti takega ledu kot v tej jami in v Taborski jami, pa tudi v jami pri 
Rožeku«. Jamo je leta 1899 obiskal Pavel Zhuber, načelnik Auerspergovega logarskega urada v 
Soteski. Poroča nam, da je avgusta istega leta v jami temperature meril A. Belar, najverjetneje Albin 
Belar, pionir seizmologije na Slovenskem (1864–1939). Zunanje temperature so bile 22,4 ⁰C, v jami 
pa med 9,4 ⁰C in 11,3 ⁰C. 
 
Zhuber še navaja, da je za razvalinami gradu Rožek globoka dolina, v kateri se celo v vročem 
poletnem času dobi sneg in led (Zhuber, 1900). Gre za udornico Globočico, ki ima po Stepišniku 
naslednje značilnosti: »Pobočja udornice Globočice so v zahodnem in južnem delu stenasta. Ostala 
pobočja so strma z aktivnimi procesi polzenja prepereline in skalnatih blokov proti dnu. Dno udornice 
prekrivajo podorni bloki in preperelina« (Stepišnik, 2006). Valvasor jo opiše tako (Prva knjiga, četrti 
zvezek, str. 516, 517): 
»Tik za gradom Rožek, ki je last grofov Gallenberških, je jama, ki ima obliko kotla in je na vrhu 
široka za dober streljaj, se pa navzdol stalno oži, prav tako kot kotel. V tej jami, ki je zelo globoka, se 
nabere na kupu veliko snega in obtiči v luknjah preko celega leta. Kajti v tleh je veliko lukenj, ki med 
kamnitimi skalami segajo globoko v globino. Kadar se poleti sneg tali, steče snežnica v te luknje. Na 
koncu se sneg spremeni v led in obvisi na luknjah. Tako kot sem jaz sam pred nekaj leti še v avgustu v 
sedmih luknjah našel sneg in led, ki ga poleti uporabljajo za hlajenje vina.« 
 
 

 
Slika 10: Vhod v Jazbino pri Podturnu.



16 
 

Ledena jama pri Kunču (kat. št. 669) 
 
Ledena jama pri Kunču leži NE od opuščenega naselja Kunč (Nemško: Kuntschen, Kunče po 
Krajevnem leksikonu Dravske banovine, 1937) v nadmorski višini 785 m, 5 km zračne črte od 
Podturna ter 5,5 km od ceste Željne-Podturn. Skozi udoren, proti N orientiran vhod v jamo pridemo v 
edini jamski prostor – veliko dvorano, v katero vodi strmo pobočje in se proti dnu pahljačasto razširi. 
Dno jame prekriva avtohtoni grušč, večje skale in organski material s hlodi. Jama je 81 metrov dolga, 
42 metrov globoka in nosi katastrsko številko 669. Strm dostop do jame je zavarovan z jeklenico, ki je 
bila postavljena leta 2009 in je danes na več mestih natrgana zaradi teže snega.  
 
Jama je bila prvič omenjena v članku objavljenem v Illyrishes Blatt, tedenski prilogi časnika 
Laibacher Zeitung dne 11.7.1829, pod naslovom Ledena jama na Kočevskem Rogu pri Dolenjskih 
Toplicah. Članek, ki je podpisan le z inicialko G, lahko štejemo med prve članke na Slovenskih tleh 
posvečene izključno ledenim jamam (Anon., 1829). V članku so objavljene prve izmerjene 
temperature, objavljen je opis prve nove ledene jame po Valvasorju, hkrati članek predstavlja odmik 
od Valvasorja, saj se predhodni raziskovalci ledenih jam (Hacquet, Rosenmüller in Tilesius von 
Tilenau) od začrtane poti niso odmikali. Do prve svetovne vojne je bila jama dobro znana, njen opis pa 
večkrat objavljen. Jamo Zhuber opiše tako (Zhuber, 1900): 
 
»Ob robu stoječi zapazimo velika, naravno obokana vrata, skozi katera se vidijo globoko v jami skale 
in kosi ledu. Steza v jamo je zelo strma in gladka. Čim globlje se pride, tem hladneje je. Jama je 101 m 
dolga, 80 m široka in 57 m globoka. O potresu l. 1895 palo je veliko skalovja s stropa na tla in 
zamrznilo v led; najdejo se tudi stara, z mahom porasla debla; med temi se bliščijo kosi ledu, tu pa tam 
se vidijo ledeni kapniki. Na levoj je lesketajoče se zamrznjeno jezero, v katerem leži mnogo debel, 
zadaj so na steno naslonjene različne ledene podobe in kapniki, za temi pa se sveti ledeni zastor. 
Za zastorom pelje majhna, ledena steza pod ledeno jezero. Tudi tukaj je med ledom veliko z zmrzlim 
mahom porastenih debel. V poletnem času je v uhodu v jamo 19 ⁰C, v jami 7,6 ⁰C, 10 m dalje 3,5 ⁰C, 
ob ledenem jezeru 2 ⁰C«. 
 

 
Slika 11: Načrt Ledene jame pri Kunču (Habe, 1971).  
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Zhuber je objavil tudi najstarejše do sedaj znane fotografije ledene jame. Slike smo uspešno 
rekonstruirali in jih uporabili za ugotavljanje sprememb v volumnu ledu. V 19. st. so v poletnih 
mesecih domačini z ledom iz jame oskrbovali zdravilišče v Dolenjskih Toplicah. Marsikdo se je pustil 
odvesti do ledene jame, zato je Ledena jama pri Kunču naša najbolj obiskana ledena jama 19. stoletja.  
 
V jami in pred njo od leta 2009 potekajo meritve temperature zraka. V jami sta dve merilni mesti, 
»jama-spodaj« se nahaja v najnižjem delu jame pri stalnem ledu, merilno mesto »jama-pobočje« pa se 
nahaja v vzhodnem robu dvorane, nekaj deset metrov od dna. Zaradi tehničnih težav so meritve na 
obeh merilnih mestih v jami pretrgane za več mesecev (Slika 12). 
 
Pri pregledu meritev ugotovimo, da imamo meritve za tri polna leta, vendar ne koledarska, ampak leta 
med 1. septembrom in 31. avgustom. Povprečne vrednosti izmerjenih temperatur zraka so prikazane v 
preglednici 1. 
 
Preglednica 1: Povprečne letne temperature zraka na merilnih mestih v Ledeni jami pri Kunču. 
 Jama – spodaj Jama – pobočje Zunaj jame 
1.9.2009-31.8.2010 -0,22 0,79 7,66 
1.9.2010-31.8.2011 / / / 
1.9.2011-31.8.2012 / / / 
1.9.2012-31.8.2013 -0,27 -0,27 0,63 7,77 7,83 
1.9.2013-30.8.2014 0,43 0,44 / 8,52 8,47 
 
Najnižje temperature se v jami pojavljajo v najnižjem delu, kamor se steka zunanji hladen zrak. Ob 
robu dvorane višje v pobočju so temperature višje in v povprečju pozitivne. Temperature v jami takoj 
reagirajo na padec temperatur zunaj. Da jamske temperature padejo pod ledišče morajo biti zunanje 
vsaj 24 ur pod lediščem, temperatura zunanjega zraka pa mora pasti pod -1 ⁰C. Prve negativne 
temperature se pojavijo v jami zelo različno, lahko šele konec decembra, ali pa že sredi oktobra, 
vztrajajo pa do julija. Nizke temperature v jami ohranja vpliv taljenja ledu. Takoj, ko ledu v bližini 
merilnega mesta zmanjka, temperature začnejo zložno naraščati. 
 

 
Slika 12: Graf temperatur zraka v Ledeni jami pri Kunču.  
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Iz preglednice 1 vidimo, da so bile izmerjene temperature 2009/2010 in 2012/2013 podobne. V 
najnižjem delu jame so bile v povprečju negativne, pozitivne a nizke v pobočju, zunaj pa med 7,5 in 
8,0 ⁰C. V sezoni 2013/2014 so izmerjene temperature na vseh merilnih mestih opazno višje. V jami so 
meritve v povprečju pozitivne in višje za več kot 0,5 ⁰C, zunanje pa so višje v povprečju za 0,7-0,8 ⁰C. 
 
Razlogi za dvig temperatur v jami so: 

- Topla zima in topla marec ter april; temperature v jami so bile pozitivne, led ni nastajal. 
- Zima brez snežnih padavin pod 1500 m nm.v.; led v jami nastaja spomladi, ko se tali sneg in 

so v jami temperature pod lediščem.  
- Pomlad in poletje z nadpovprečno količino padavin; tople padavine v jamo prinašajo energijo, 

ki pospešuje taljenje ledu. 
 
Ugotovili smo, da so za ohranjanje nizkih temperatur zraka in velikega volumna ledu v ledenih jamah, 
poleg ustrezne morfologije jame, potrebne nizke zimske temperature, snežne padavine in povprečno 
namočena pomlad in poletje. 
Led nastaja v Ledeni jami pri Kunču v hladni polovici leta iz s stropa kapljajoče vode. Led prekriva 
skale in sediment v vseh delih jame, skozi leto pa se ohrani le v najnižjem delu med skalnimi bloki. 
Pogosto je podhlajena celotna dvorana in se na stropu oblikujejo več metrov dolge ledene sveče. V 
vhodu se sneg, ki spolzi s pobočij, ohrani dolgo v pomladne mesece. Spremembe volumna ledu so 
sezonske – pozimi led nastaja in se do jeseni tali, največ ga je aprila in najmanj decembra. Od leta 
2009 z izjemo leta 2014 je količina ledu stagnirala. Iz zgodovinskih posnetkov vidimo, da se je količna 
ledu v jami zmanjšala. Več kot dva metra debelega ledenega jezera v vzhodnem delu jame ni več 
(slika 16). Na stenah jame so vidne razlike v barvi skale, ki verjetno prikazujejo nivo ledu. 
 

  
Slika 13: Ledeno jezero konec 19. st. (Zhuber, 1900) in 2011 (Foto: Jure Košutnik). 

 
Taljenje ledu povzroča premikanje sedimenta in velikih aplenčevih blokov, ki ležijo na ledu. Primer 
premikanja prikazuje slika 17. Nad žebelj, ki kaže spremembe v površini ledu in smo ga v led zabili s 
kladivom, se je pomaknil kot avto velik skalni blok. 
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Slika 14: Dokaz za premikanje skalnih blokov zaradi taljenja ledu pod njimi. 

 
 
 
 

 
Slika 15: Panoramska fotografija Ledene jame pri Kunču, označena sta človek za merilo in kapnik s 

slike 13. Podor (skale pod rjavim območjem) naj bi nastal ob potresu 1895. 
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Ledena jama v Fridrihštanjskem gozdu (kat. št. 142) 
 
Jama z »udomačenim« imenom Ledena jama na Stojni leži z leži kilometer južno od koče pri 
Jelenovem studencu, 300 metrov od gozdne ceste in 8 km od Kočevja. Jama je 180 metrov dolga in 
105 metrov globoka in leži sredi sekundarnega pragozda. Jamo sestavlja enovito brezno, dostopno po 
strmem žlebu, ki je orientiran proti SE. Po petdesetih metrih strmega spusta se znajdemo na ledenem 
čepu, ki zapolnjuje jamo. Vhodna dvorana je 30 metrov dolga, 20 metrov široka in 30 metrov visoka 
in ima dve nadaljevanji med ledom in jamsko steno. Po zahodnem breznu dosežemo dno jame. Ledena 
jama na Stojni hrani največji ocenjeni volumen ledu v Sloveniji – 30.000 m3. 
 

 
Slika 16. Načrt Ledene jame na Stojni (Novak, 1972). 

 
Prve omembe ledene jame v literaturi so sledile obisku raziskovalca ledenih jam Bruna Schwalbeja iz 
Berlina v Sloveniji julija leta 1883. On osebno jame ni obiskal, je pa njegovo zanimanje za ledene 
jame spodbudilo profesorje iz Ljubljane in Kočevja, da so že v avgustu obiskali pozabljeno ledeno 
jamo na Stojni. Odkritju je sledilo več objav v Kranjskem dnevnem časopisju; v jamo so že leta 1884 
napravili leseno pot in lahko rečemo, da je imela jama do začetka 20. stoletja status turistične jame. 
 
Balch, raziskovalec ledenih jam iz Philadelphie, je jamo obiskal 24. 06.1897. Zaradi snega in ledu na 
leseni poti ledene dvorane ni dosegel. Zapisal je: »Vse to je bil zimski sneg, ki je padel direktno na 
pobočje in se postopno topil in ponovno zmrznil; gre v resnici za pravi ledenik«. Z mesta, kjer se je s 
svojim vodnikom ustavil, je lahko pregledal večji del vhodne dvorane, le njen zahodni del je zakrivala 
kamnit pomol. Dejstvo, da je jama orientirana proti jugu Balch opiše takole: »Votlina je obrnjena proti 
jugu in okrog poldneva, na jasen dan sonce sije direktno v jamo kar v toplih dneh povzroči nastanek 
meglice ali oblaka; nemi dokaz, da evaporacija ni povezana z nastankom ledu temveč njegovim 
taljenjem« (Balch, 1900; prevod Jure Košutnik). 
 
Egon Pretner je jamo obiskal leta 1938 v iskanju jamskih hroščev in poroča o izgradnji nove poti v 
jamo istega leta. Leta 1952 je jamo obiskal Ivan Michler in zapisal, da je pot močno poškodovana v 
spodnjem delu. Člani Jamarskega kluba železničar so jamo obiskali večkrat, merili temperature, 
narisali načrt in leta 1966 dosegli dno jame (Novak, 1972). 
 



21 
 

Temperature zraka merimo v vhodni dvorani, na dnu vzhodnega brezna in zunaj jame. Hkrati 
ocenjujemo tudi meritve sprememb volumna ledu, s pomočjo starejših fotografij in meritvami na 
terenu. 
 

 
Slika 17: Graf temperatur, najdaljši nepretrgan niz  

v ledeni jami merjenih temperatur v Sloveniji. 
 
V Ledeni jami na Stojni merimo temperature od avgusta 2009 in imamo polnih pet let nepretrganih 
meritev. Enako kot pri Ledeni jami pri Kunču povprečne temperature zraka v jami kažejo na relativen 
dvig temperatur v sezoni 2013-2014 (Preglednica 2).  
 
Najnižje temperature se v jami pojavljajo v vhodni dvorani, ki je najmanj izolirana pred neposrednim 
vplivom hladnega zunanjega zraka. Temperature v jami takoj reagirajo na padec temperatur zunaj. 
Temperature podejo pod ledišče, ko zunanje temperature padejo pod -1,5 ⁰C, na merilnem mestu na 
dnu jame pa temperature padejo pod ledišče, ko zunanje presežejo vrednost -3,5 ⁰C. Prve negativne 
temperature se pojavijo v jami zelo različno, med začetkom oktobra in koncem novembra in vztrajajo 
tudi do konca junija. Značilno za merilno mesto na dnu vzhodnega brezna je, da temperature relativno 
hitro dosežejo okoli 0,5 C, kar pripisujemo odmiku nekaj metrov od talečega se ledu in suhosti tega 
dela jame. Temperature v vhodni dvorani, kjer se led nahaja neposredno ob merilniku naraščajo 
počasneje, vendar poskočijo, ko se bližnji led stali. Povprečne temperature v jami stagnirajo in ne 
kažejo trenda rasti. V preteklem letu so povprečne temperature višje, pozitivne temperature v jami 
nastopijo že konec marca. Razlogi so navedeni pri opisu Ledene jame pri Kunču.  
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Preglednica 2: Povprečne letne temperature zraka na merilnih mestih v Ledeni jami na Stojni 
 Vhodna dvorana Vzhodno brezno Zunaj jame 

MIN MAX POV MIN MAX POV MIN MAX POV 
1.9.2009-
31.8.2010 

-9,0 1,4 -0,26 -7,5 0,8 -0,06 -17,5 28,8 7,13 

1.9.2010-
31.8.2011 

-6,4 1,5 -0,62 -7,7 0,7 -0,60 -15,9 29,5 6,83 

1.9.2011-
31.8.2012 

-9,1 0,9 -0,76 -8,4 0,8 -0,45 -18,8 30,0 7,34 

1.9.2012-
31.8.2013 

-5,7 1,1 -0,30 -7,1 0,7 -0,16 -14,9 32,3 6,91 

1.9.2013-
27.8.2014 

/ / / -2,4 0,6 +0,28 -8,3 26,2 7,77 

 
V jami merimo temperaturo in opazujemo stanje ledu od septembra leta 2009. Uporabljamo fotografije 
in žeblje ter stalna merilna mesta v steni jame. Žeblji nam povejo relativno spremembo - ne upoštevajo 
taljenja dna ledene mase. Sprememba v razdalji med ledom in stalnim merilnim mestom nam poda 
absolutno spremembo, saj upošteva taljenje vrha in dna ledene mase. 
 
Za lažjo primerjavo fotografij smo geološke strukture na steni v vzhodnem delu jame označili kot S1, 
S2, S3 in S4 (glej sliko 21). Najstarejša fotografija vhoda je iz konca 19. stoletja (Achtschin, 1895). 
Prva fotografija ledu je iz dvajsetih let 20. stoletja (Škufca, Kordiš, 1997). Fotografija predstavlja 
sedem postav in le manjši del ledenih skulptur nad vzhodnim breznom, vidne pa so nekatere geološke 
strukture na jamski steni, ki jih ne prekriva led. Za velikostni red so na fotografiji dobrodošle človeške 
postave. Če upoštevamo perspektivo slike in oddaljenost postav od jamske stene lahko sklepamo, da je 
lezika S3 segala povprečni osebi vsaj do ramen, nadaljevanja med ledom in steno v brezno ni videti. 
Leta 1987 je skoraj identično fotografijo posnel Hartman in prikazuje skupino gozdarjev. Tri postave 
so vsaj za dve glavi (30-50 cm) nižje od lezike S3. Vidnen je vhod v brezno in pretrgan stik ledenega 
slapu in ledenega jezera, kar je posledica taljenja dna ledene mase. Med slikama je preteklo najmanj 
65 let, ledeno jezero pa se je v tem obdobju znižalo za 60-90 cm. Peter Gedei je leta 1991 obiskal jamo 
in posnel serijo fotografij. Na njih prvič v celoti vidimo ledeni stožec, ki so ga v vzhodnem delu jame 
opisovali prvi raziskovalci. Gladina ledenega jezera se od Hartmanovega obiska ni bistveno 
spremenila, ledeni stožec sega vsaj 6 metrov nad ledeno jezero, nekako do polovice poti med lezikama 
S1 in S2. Raziskovalci so za spust v brezno opremili steno nad breznom. Velika razlika v višini 
gladine ledenega jezera je opazna na deset let starejši fotografiji. Prvotno pritrdišče iz leta 1991 ni bilo 
več dosegljivo, za približno dva metra pa se je znižal tudi ledeni stožec. Pri prvem obisku jame leta 
2009 pritrdišča v steni nad vzhodnim breznom niso bila več dosegljiva. Fotografije posnete leta 2011 
pokažejo, da je gladina ledenega jezera glede na gladino leta 1991 padla za 4.5 do 5 metrov. Višina 
ledenega stožca se je prepolovila.  
 
Izrazita razlika v količini ledu se pojavi tudi med jesenskim viškom taljenja in spomladanskim 
nastajanjem ledu. Jeseni iz ledenega jezera pogledajo posamezne skale, vidni so žlebovi po katerih 
odteka voda, led je rjav zaradi organskega materiala, ki izvira z vhodnega podornega stožca. Spomladi 
je novi led čist, gladina jezera je izravnana, brez skal. 
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Slika 18: Meglica v vhodu v jamo (A). Podorni stožec organskega materiala in snega na vstopu v 

Vhodno dvorano (B). Vhodna dvorana z ledenim jezerom; viden je vhod v vzhodno brezno (C). 25 
metrov visok ledeni čep, slikan z dna vzhodnega brezna; jamarka za merilo (Č). 

 
 
Meritve spremembe višine ledu potekajo na treh stalnih merilnih mestih. Meritve potekajo tako, da se 
izmeri razdaljo med ledom in koncem plastične cevi, ki se z vijakom uvijači v nosilec v jamski steni. 
Razdaljo se določi s pomočjo svinčnice in odčita na tračnem metru, z natančnostjo ±2 cm. Z uporabo 
krajše in daljše plastične cevi vsako merilno mesto vrne dva rezultata. Merilno mesto 1 (MM1) in 
merilno mesto 2 (MM2) se nahajata na dnu vzhodnega brezna, MM1 na južni jamski steni v najnižji 
točki, kjer se še pojavlja led in MM2 na severni jamski steni, nad nekaj decimetrsko razpoko med 
skalo in ledom. Merilno mesto 3 (MM3) se nahaja v severni jamski steni in meri spremembe gladine 
ledenega jezera. 
 
Med jesenjo 2012 in poletjem 2014 smo pridobili za vsako merilno mesto po 10 meritev (5x kratka in 
5x dolga meritev). Spremembe v gladini ledu so odvisne od intenzitete zimskega ohlajanja, količine 
snežnih padavin in razporeditve padavin. Trend nastajanja novega ledu se zaključi z zimo 2013/2014 
in nadaljuje v pozno poletje 2014. Taljenje ledu je bilo v tem obdobju še posebej intenzivno na 
ledenem jezeru, kjer se je gladina med aprilom 2013 in avgustom 2014 znižala za cca. 70 cm (Slika 
19). Na podlagi izmerjenih sprememb v gladini ledu lahko sklepamo, da znižanje, ki ni enakomerno 
znotraj ledenega bloka, ni posledica taljenja dna ledu, temveč posledica taljenja ledene površine. 
 
 
 
  

A B 

C Č 
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Preglednica 3: Meritve sprememb v višini ledu v Ledeni jami na Stojni. 

  
Merilno mesto 1 Merilno mesto 2 Merilno mesto 3 
      
kratka dolga žebelj kratka dolga žebelj kratka dolga žebelj 

6.10.2012 43 41 -9,5 46,4 38,6 0 39,5 36,5 0 

7.4.2013 29 27 Pod 
ledom 39 32 Pod 

ledom 10 14 Pod 
ledom 

21.9.2013 22,5 27,5 Pod 
ledom 38 30 Pod 

ledom 39 42 Pod 
ledom 

9.3.2014 22 25,5 Pod 
ledom 41,5 31 Pod 

ledom 49 51 -10 

29.8.2014 29 31 Pod 
ledom 46,5 34,5 Pod 

ledom 83 84 -27 (0) 

 
 

 
Slika 19: Grafični prikaz meritev spremembe v gladini ledenega čepa v Ledeni jami na Stojni. Na dnu 
vzhodnega brezna (A in B) volumen ledu stagnira, v Vhodni dvorani pa hitro nazaduje (C). Fotografija 

merilnega mesta z merilnimi inštrumenti (Č). 
 
Monitoring temperature in sprememb volumna ledu v ledenih jamah nam potrjujejo, da se klimatski 
vzorci v Sloveniji spreminjajo. Ledene jame pa poleg dviga povprečne temperature zraka in 
neenakomerne količine letnih padavin (Slika 20) zaznavajo tudi spremembe v razporeditvi in 
intenziteti padavin. Letošnja zima skoraj brez snežnih padavin pod 1500 m nadmorske višine in obilne 
padavine v topli polovici leta (med 15.6. in 15.9. je povprečno deževalo vsak drugi dan; vir: Agencija 
Republike Slovenije za okolje, 2014) so poskrbele za občutno zmanjšanje volumna ledu v vseh 
preučevanih ledenih jamah. Spremembe so vidne v vseh ledenih jamah, čeprav veliko bolj v tistih, s 
skromnimi zalogami ledu, torej jamami, ki so že v neravnovesju.  
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Slika 20: Povprečna letna temperatura zraka (linija) in indeks zmrzovanja (seštevek vseh negativnih 
povprečnih dnevnih temperatur zraka po letih; stolpci; A). Kumulativna letna količina vseh padavin 

(linija) in snežnih padavin (stolpci) za postajo Rateče (B; Vir: ARSO, 2012). 
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Kontaktni kras na Kočevskem Rogu in Kočevski Mali gori 
 
Na Kočevskem Rogu in na Kočevski Mali gori prevladuje kraški tip reliefa, ki je razvit na apnencih in 
nepretrtih dolomitih. V manjšem obsegu se pojavlja tudi fluviodenudacijski tip površja, predvsem na 
območju eocenskih flišev in pretrtih dolomitov. 
 
Kontaktni kras je območje aktivnega hidrološkega stika med fluvialnim in kraškim geomorfnim 
sistemom. Alogeni vodni tokovi s količino in režimom vode, naplavino in kemičnimi lastnostmi 
modificirajo kraške procese ter oblikujejo svojstven relief, katerega razvoj je odvisen tudi od 
hidravlične prevodnosti krasa, hidravličnega gradienta vtoka, načina vtoka v kras ter časa (Mihevc, 
1991; Ford, Williams, 2007). Na kontaktnem krasu so razvite površinske oblike, ki niso značilne niti 
za fluvialni niti za kraški geomorfni sistem, pač pa so rezultat součinkovanja obeh. Na stiku se 
pojavljajo jame z vodoravnimi odseki, ki nastajajo v epifreatični coni (Gams, 2001). 
 
Na območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore se pojavljata dva tipa kontaktnega krasa, in 
sicer na stiku med nekarbonatnimi in karbonatnimi kamninami ter na stiku med različnimi 
karbonatnimi kamninami, tj. apnenci in dolomiti. 
Največje območje kontaknega krasa na Kočevski Mali gori je razvito na območju med Grintovcem, 
Rigljem in Starim Bregom. 
 
 

Grintovec–Rigelj–Stari Breg 
 
Območje nekdanjih kočevarskih naselij Grintovec, Rigelj ter Stari Breg se nahaja na severnem delu 
Kočevske Male gore. Območje je v smeri jugovzhod–severozahod dolgo približno 2,7 km, v 
pravokotni smeri je široko do 400 m, v povprečju pa okoli 300 m. 
 

 

Karta 6: Pregledna karta območja med Grintovcem, Rigljem in Starim Bregom. 
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Na območju med Grintovcem in Starim Bregom se nahajajo klastični sedimenti flišnega značaja, ki so 
erozijski ostanek nekdaj bolj razširjenih eocenskih kamnin. Stratigrafsko najnižje ležijo rdeči lapornati 
apnenci, ki ležijo na rudistnih apnencih in prehajajo v skrilave apnence. Nad njimi so svetlo rjavi in 
sivi mehki laporovci. Višji horizont sestavljajo peščeni sljudni laporovci, ki ponekod že prehajajo v 
peščenjake (Dozet, 2001). Pri Starem Bregu so na dnu večjih jarkov tudi holocenske naplavine, ki jih 
gradijo bolj ali manj peščene ilovice. Te naplavine so preperelina laporovcev in peščenjakov. Debelina 
vseh eocenskih plasti na tem območju je okrog 100 m (Germovšek, 1953). Na obrobju prehajajo 
eocenske plati (E) v bele do sive rudistne apnence (K2

2), na katerih je razvito kraško površje. Glavna 
prelomna cona poteka v dinarski smeri na zahodnem obrobju proučevanega območja (Osnovna 
geološka karta SFRJ ..., 1968). 
 

 
Slika 22: Geološka profila območja med Grintovcem, Rigljem in Starim Bregom. 

 
Na eocenskih kamninah med Grintovcem in Starim Bregom je razvit fluvialni tip reliefa. Vodotoki se 
stekajo po številnih erozijskih jarkih in ob kontaktu z apnenci ponikajo v večjih ali manjših slepih 
dolinah. Območje na stiku eocenskih flišev in krednih apnencev lahko na podlagi hidrološkega 
delovanja in površinske oblikovanosti opredelimo kot kontaktni kras. 
Na površju so nastale značilne oblike kontaktnega krasa. Na neprepustnih kamninah je večje število 
erozijskih jarkov, ki se v bližini kontakta s karbonatnimi kamninami iztečejo v ponikve v večjih ali 
manjših slepih dolinah. Naprej od nekaterih slepih dolin se v površju nadaljujejo konkavne reliefne 
oblike, zapolnjene z nekarbonatnimi sedimenti. Obseg flišnih kamnin na površju je bil v geološki 
preteklosti večji, saj so v okoliških vrtačah in v podolgovatih kotanjah, podobnih erozijskim jarkom, 
ohranjene flišne naplavine. 
 
Na nekoč večji obseg eocenskih klastičnih kamnin lahko sklepamo tudi na podlagi oblikovanosti in 
zapolnitev znanih jam v okolici. 
Na preučevanem območju se epifreatične jame pojavljajo na stiku med eocenskimi flišnimi in 
karbonatnimi kamninami med Grintovcem, Rigljem in Starim Bregom. Ostra jama je aktivna 
epifreatična jama z vodoravnimi odseki, Medvedova jama je zapolnjena s kremenovim sedimentom 
(ponekod že sprijet v konglomerat), Adidas jamo (kat. št. 6242), Prehodno jamo (kat. št. 3326) in 
Skalar (kat. št. 3327) pa sestavljajo vodoravni rovi epifreatičnega nastanka ter brezna, nastala v 
vadozni coni. V Kropfovi jami (kat. št. 7034), ki je od današnjega kontakta z nekarbonatnimi 
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kamninami oddaljena več kot kilometer, pa v vodoravnih epifreatičnih rovih najdemo tudi 
nekarbonatne naplavine. Obstoj nekdanjih epifreatičnih jam dokazuje tudi najdba brezstrope jame na 
krednih apnencih na južnem pobočju pod Rigljem, približno 500 m stran od kontakta s fliši. V njej so 
bili najdeni do 3 cm veliki kosi peščenjaka. Zaradi znižanja kraškega površja je bil jami odstranjen 
strop in danes je vidna kot plitva uleknina na kraškem površju. 
 
Na podlagi leg jam, jamskih profilov in sedimentov, najdenih v jamah, vemo, da so nekatere jame 
paragenetsko preoblikovane in so delovale kot vodonosniki v epifreatični coni, kar je značilno le za 
ponorni kontaktni kras. Območje eocenskih flišnih kamnin je bilo nekdaj večje, s tem pa tudi območje 
kontaktnega krasa. Zaradi denudacije nekarbonatnih kamnin se je njihov obseg zmanjšal, sledovi 
speleološkega preoblikovanja na kontaktnem krasu pa so se ohranili. 
 

 
Slika 23: Legenda h geomorfološki karti. 

 
 

Karta 7: Geomorfološka karta območja med Grintovcem, Rigljem in Starim Bregom. 
(na naslednji strani) 
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Vodoravne jame na območju Macesnove gorice 
 
Zaradi prevlade vertikalnega odtoka (raztočni kras) na Kočevskem Rogu prevladujejo brezna, ki so 
nastala v vadozni coni, zaradi horizontalnega odtoka vode pa na ponornih območjih lahko najdemo 
vodoravne ponorne jame. Na več območjih v osrednjem delu Kočevskega Roga in Kočevske Male 
gore se tudi pojavljajo jame z vodoravnimi odseki, ki kažejo na manjša ponorna območja. Glede na 
lego teh območij in raziskave v nekaterih jamah je bilo ugotovljeno, da so te jame večinoma povezane 
s kontaktom eocenskih flišev in krednih apnencev. Stik teh kamnin predstavlja območje značilnega 
speleogenetskega razvoja, saj vemo, da stik apnenca z neprepustno kamnino ni le vodna ovira, temveč 
območje, kjer se voda zbira in oblikuje večje vodne kanale ter po njih spira material v podzemlje. Na 
tem stiku se razvijejo značilne vodne jame (Kraški pojavi..., 2007). 
 
Kot je bilo že ugotovljeno na primeru jam na območju Grintovec – Rigelj – Stari Breg, je bilo 
območje eocenskih flišnih kamnin nekdaj večje. To potrjujejo brezstrope jame, jame z vodoravnimi 
rovi ter sedimenti na površju, ki so bili najdeni v relativni bližini današnjega kontaktnega krasa. 
Jame na območju Macesnove gorice pa so od današnjega kontakta krednih apnencev z eocenskimi 
flišnimi kamninami bolj oddaljene (3,5 km zračne razdalje), a na tem območju vseeno zasledimo 
ostanke jam, ki so nastale v epifreatični coni.  
 
Matično podlago območja Macesnove gorice, ki se nahaja na Kočevski Mali gori, predstavlja kredni 
apnenec, območje pa preči nekaj prelomov, ki potekajo v dinarski smeri. Na prisotnost nekdanje 
prevlade horizontalnega odtoka kažejo tlorisi ter profili jamskih rovov, ki nakazujejo na jame v 
epifreatični coni, na obstoj (nekdanjih) vodnih tokov nakazujejo tudi bližnje udornice. Na prevlado 
recentnega vertikalnega odtoka nakazujejo brezna vadoznega nastanka oziroma vertikalni deli jam. 

Karta 8: Jame na območju Macesnove gorice. 
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Na ožjem območju Macesnove gorice se nahaja 11 jamskih objektov (karta 8 in preglednica 4). Po 
Katastru jam JZS so vse jame suhe. Na obstoj nekdanjih vodnih tokov nakazuje 9 jam na tem 
območju, dne jami pa sta nastali izključno v vadozni coni. Vadozni brezni na preučevanem območju 
sta nastali ob prevladi vertikalnega odtoka po odstranitvi flišnih kamnin. V to obdobje uvrščamo tudi 
vertikalne dele ostalih jam. Glede na bližino jam ter usmerjenost jamskih rovov predvidevamo, da so 
jame nekdaj pripadale enotnemu sistemu, vendar pa je ta danes razpadel na posamezne odseke oz. v 
več različnih jam. 

 
Preglednica 4: Seznam jam na območju Macesnove gorice. 

Vir: Kataster jam JZS, 2014 
Ime jame Kat. št. Dolžina Globina 
Tonitov rog 7374 13 7 
Spodmol pod Macesnovo gorico 6156 30 3 
Jama pod Macesnovo gorico 6157 10 4 
Apolonova jama 7375 350 35 
Žlahtni most 7372 80 31 
Lisičje gnezdo 7373 25 16 
Sploščena porcija 7376 31 18 
Mickina jama 7377 58 17 
Jama štirih amaterjev 8659 75 21 
Brezno konca 4677 6 6 
Karterjevo brezno 4679 17 17 

 
Apolonova jama (kat. št. 7375) je z dolžino 350 m je največja jama na območju Macesnove gorice. 
Vhod v jamo je vadozno brezno, ki se nadaljuje z vodoravnim rovom večjih dimenzij. Pod glavnim 
rovom, ki poteka v smeri SV–JZ, so na dveh mestih dostopne nižje etaže jame. Glavni rov je zasigan, 
prisotnega je malo sedimenta, v spodnjih etažah pa je prisotnega več sedimenta in manj sige (Kataster 
jam JZS, 2014). Jamski sediment je sestavljen iz silikatnih delcev, najdena pa je bila tudi sljuda. Izvor 
sedimenta pripisujemo eocenskim flišnim kamninam. Na nekdanjo prisotnost vodnega toka v 
Apolonovi jami nakazujejo tudi fasete ter na nekaterih mestih izoblikovan paragenetski strop. 
Apolonova jama je nastala v epifreatični coni, vendar je kasneje izgubila svojo hidrografsko funkcijo. 
Obstoj večjih etaž in prisotnost večje količine sedimenta v spodnjih etažah nakazuje na prehod iz 
procesov epifreatične v vadozno cono ob spustu piezometrične gladine. Glavnino vode so prevajali 
čedalje nižji jamski rovi. Na tem območju danes prevladuje vertikalni odtok vode, na kar nakazuje 
vadozno vhodno brezno. 
 
Jama Žlahtni most (kat. št. 7372) se nahaja v neposredni bližini od Apolonove jame. Vhod v jamo 
predstavlja 30 m globoko vadozno brezno, spodnji del jame pa predstavlja vodoraven rov, ki ima 
enako smer kot glavni rov Apolonove jame: SV–JZ. Oblika in usmerjenost rova nakazuje na nekdaj 
enoten jamski sistem na tem območju. Podobno morfologijo (vhodno brezno in vodoravni rovi v smeri 
SV–JZ) imajo tudi jame Lisičje gnezdo (kat. št. 7373), Sploščena porcija (kat. št. 7376), Jama štirih 
amaterjev (kat. št. 8659) ter Mickina jama (kat. št. 7377). 
 
Jama pod Macesnovo gorico (kat. št. 6157) je po Katastru jam opredeljena kot spodmol. Nekdaj je bila 
jama precej večja, vendar je bil vhod v jamo po drugi svetovni vojni miniran in zasut, saj se v njej 
nahaja množično grobišče. Tako je danes jama nedostopna in nima izrisanega načrta. Vhod v jamo je 
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predstavljalo vadozno brezno, spodnji rovi jame pa naj bi bili tudi vodoravni. O vodoravnih delih jame 
priča poročilo nekega človeka, ki je preživel padec v jamo in se iz nje kasneje tudi rešil. Ljudje, ki so 
preživeli padec v jamo, so se po pričevanju vira ob miniranju vhoda skrivali prav v stranskih 
vodoravnih delih jame (Ferenc, 2005), vendar podatka o obstoju stranskega rova ni mogoče preveriti. 
V bližini Jame pod Macesnovo gorico se nahaja tudi Spodmol pod Macesnovo gorico (kat. št. 6156). 
Bližnji legi obeh jam in vmesna vrtača, ki je morda nastala z udorom, lahko kažeta na ostanke 
obsežnejšega jamskega sistema na tem območju, vendar sta obe jami dostopni v tako majhnem delu, 
da z gotovostjo tega ne moremo trditi (Bavdek, Mihevc, 1995). 
 
Na obstoj podzemnih vodnih tokov nakazujejo tudi bližnje udornice na območju Ušivih jam, saj 
udornice povezujemo s točkastim vertikalnim odnašanjem kamnine v podzemlje (Stepišnik, 2001; 
Mihevc 2001). Na območju Ušivih jam se nahajajo štiri udornice; prostornina največje, Prelesnikove 
koliševke, znaša 0,25 Mm3. Na stik z nekarbonatnim (verjetno flišnim) območjem nakazuje 
nekarbonatni konglomerat, ki je bil najden na pobočju ene izmed udornic v Ušivih jamah (Stepišnik, 
2006). 
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