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VALTER BOH INEC:
ŽUPANOVA JAMA.

1. poročilo  „Društva za raziskavanje jam“ v Ljubljani.
(Z t načrtom  v feksfu, 1 načriom  in 7 slikam i v prilogi).

Slovenska zemlja je svefu znana kof klasična dežela kraškega feno
mena že oddavnaj. Ne imenuje jo tako le K n e b e l ,  temveč tudi številnim 
drugim speleologom in morfologom je nudila visoko šolo za njihova raz-
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iskavanja. Znanstvena literatura si je prisvojila celo vrsto slovenskih izrazov 
in označb za kraške pojave kot mednarodne termine, dasi so ti pojavi več 
ali manj razviti tudi drugod. Sloves našega Krasa kot prve speleološke 
zemlje na svetu je še vedno neomajan in prav v najnovejšem času ga je 
zopet potrdila italijanska knjiga o dva tisoč jam ah na naši zemlji onstran 
meje1).

Prav  v podzemskih jam ah pride kraški fenomen do svojega najver- 
nejšega, včasih naravnost ogromnega izraza. Starejši avtorji so o njih po
ročali z le težko prikrito grozo in so polni praznoverja. Človeku 17. stoletja 
je n. pr. Postojnska jama sedež pošastnih prikazni2) in tudi še 1. polovica 
19. stoletja pri opisu jam ne more najti dovolj fantastičnih izrazov za »di
jamante, ktere je izbrusila uže sam a narava“3). Tudi pretiravajo starejši 
pisatelji glede prehodnosti in prostornosti kraških jam, sicer se ne bi bil 
1.1849. pojavil v časopisih resni načrt nekega dunajskega profesorja, ki je 
predlagal, naj se zgradi železnica od Ljubljane do Trsta vsaj deloma pod 
zemljo, pri čemer bi se mogli uporabiti rovi podzemskih jam, Postojnske, 
Črne, Škocijanskih itd.l

Šele z 2. polovico 19. stoletja je prišla klasična doba raziskavanja 
naših jam ; imena A. S c h m i d l a ,  F. H o c h s t e t t e r j  a,  F. K r a  u s  a,  W.  
P u  t i č k a ,  ]. C vi  j i  ć a ,  E, A. M a r t e l a ,  W.  K n e b l a  so za vedno zve
zana z njo. Večinoma so raziskovalci bili tujci; vodili so jih pa seveda 
izključno le slovenski domačini, ki so dobro poznali dohode do jam in 
zlasti hidrografijo dotične okolice. Slovenci smo se za znanstveno delo v 
podzemskem svetu odločili šele pozno. Kakor ob drugih prilikah, se  je 
izkazalo tudi tu, da posameznik ne more doseči ničesar in tako je prišlo 
v maju 1.1910. do ustanovitve „Društva za raziskavanje podzemskih jam “ 
v Ljubljani. Tajnik in duša temu društvu je bil prof. ]. C e r k  (1 881-1912),  
ki si je kot znanstveno izobražen morfolog — bil je P e n c k o v  učenec — 
zastavil s  svojimi „Drenovci“ lepo nalogo, da preskusi G r u n d o v o  teorijo 
o talni vodi v Krasu na naših jam ah in da določi hidrografsko razmerje 
med Krko in Ljubljanico*). Njegova prerana, tragična smrt je naglo preki
nila vse te načrte. Poleg d o b r e p o l j s k e  (pozneje d o l e n j s k e )  s k u 
p i n e  društva, ki ji je načeloval, -  njeno vodstvo je prevzel za njim učitelj 
P. K u n a v e r  — , je uspešno delovala tudi k o č e v s k a ,  ki je posvetila 
posebno pažnjo številnim jamam krog Kočevja. V v r h n i š k i  okolici se je 
kot drzen raziskovalec udejstvoval zlasti učitelj I. M i c h  1er ,  C e r k  ovo 
delo pa je v gotovem smislu nadaljevala h i d r o g r a f i č n a  skupina pod 
vodstvom inženirja K. P i c k a .  Skušala je z barvanjem in raznimi merjenji 
razčleniti porečja Ljubljanice, Krke in Kolpe.

0  L. V. В e r  f a r e i  l i  ed E. B o e g a n ,  Duem ila grolle. T ouring Club Italiano, Mi
lano 1926.

2) V a l v a s o r ,  Die Ehre deß H erfzoglhum s Crain, Laybach 1689, IV 532.
*) E. H. C o s t a ,  P o sto jn sk a  jam a, L iubljana 1863, p. 3 s..
4) M. P a j k ,  t  Dr. Josip Cetk. C arniola, Nova vrsla  111 1912, p. 216 ss .
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Vsa ta mnogoobetajoča dela, ki so se izvajala kljub predvojnemu 
času s prav pičlimi gmotnimi sredstvi, je vojna popolnoma prekinila. Šele 
1.1925. je društvo zopet oživelo pod imenom „Društva za raziskavanje ja m “, 
ki je doseglo v zvezi z ljubljansko univerzo, zlasti pa z vodilno delavnostjo 
svojega tajnika, univ. docenta dr. R. K e n k a ,  ki mu stojita poleg drugih ob 
strani kot biolog in preiskovalec kemijskih in bakterioloških svojstev kraških 
voda univ. docent dr. A. S e l i š k a r ,  kot tehnični organizator ekspedicij 
pa učitelj I. M i c h l e r ,  že v prvem poslovnem letu neoporečne uspehe6)- 
Medtem ko so se vršila preiskavanja v prejšnjih desetletjih večinoma le z 
enega znanstvenega stališča (morfološkega, hidrografskega, biološkega itd.), 
se sedaj prvič pri nas  obrača pozornost v enaki meri vsem speleološkim 
problemom. Speleološki delovni načrti pri tujih avtorjih, ki so, kakor avstrijski 
Nemci, vodilni v praktični in teoretični speleologiji6), so nudili tudi nam 
podlago za „Program za raziskavanje jam*. Sestavili so ga še 1.1925. od- 
borovi člani R. K e n k ,  ]. Ž u r g a  in V. B o h i n e c ,  sledeč pri tem v 
splošnem geografski metodi. Ker se je ta načrt obnesel tekom približno 80 
obiskov raznih jam v Sloveniji in se je po njem vršilo tudi raziskavanje 
Županove jame pri Grosupljem, o kateri je govor pozneje, navajam v n a 
slednjem njegove glavne točke.

Po vsaki ekspediciji se sestavi zapisnik, če možno še isti ali vsaj 
naslednji dan, ko so posameznosti še sveže v spominu. Navede se najprej 
i m e  jame in morebitni sinonimi, nakar se na kratko opiše njena t o p o 
g r a f i j a :  lega po politični razdelitvi pokrajine (politični okraj, politična in 
katastralna občina, parcela v katastru, ime posestnika), lega po orohidro- 
grafski razdelitvi pokrajine, dostop in višina vhoda jame. Pri opisu dostopa 
se omeni tudi za obisk jame potrebna oprema (lestve, vrvi itd.). Določi se 
g e o l o š k a  formacija, v kateri se jama nahaja, in doda opazovanja o 
petrografskem in tektonskem značaju hribin kakor tudi o destrukciji v 
jami ; slednje je seveda zopet v zvezi z morfološkimi in hidrografskimi 
opazovanji. Poleg kratkega morfološkega opisa bližnje okolice obsega m o r 
f o l o g i j a  j?me predvsem njeno geodetsko izmero (tloris, dolžinske in 
prečne profile), opis tal, sten, stropa in posebnih tvorb (sige, kapnikov, 
starih strug in teras, ilovice itd.), ter ugotovitev morebitnih zvez jame z 
drugimi jamskimi sistemi. Nato sledi h i d r o g r a f s k i  opis, ki se ozira

1.) na tekoče in stoječe vode (potoke, reke, jezera, tolmune) ter ugo
tovi pri njih dimenzije (površino, globino), gibanje vode (smer, padec, 
hitrost, strujo, množino vode), temperaturo (na raznih mestih in v raznih 
globinah), kemijsko sestavo (zlasti z ozirom na C 0 2, O, CaC03, koncen
tracijo H-ionov [določitev Рн], kakovost dna in zvezo z drugimi vodnimi 
sistemi (odtoke, pritoke itd.);

0  Prim . (udi m oje kratko poročilo  v l e m  letniku Geogr, vestn ika  p. 121.
e) Prim . G. K y r i e ,  Aufgaben der H öhlenkunde, Milt. d. G. G. W ien, 62, 1919, p 

360 ss .
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2.) na »talno“ vodo ;
3.) na močo ob stenah in na lieh (kapanje s sfropa, vlažnost jam ske 

ilovice itd., kar je važno zlasti za jamsko biologijo);
4.) na tvorbo ledu.
jamski m e t e o r o l o g  meri temperaturo zraka v jami, če treba na 

različnih mestih in v različnih višinah, vlažnost zraka, množino СО* v 
zraku, gibanje zraka (prepih itd., sm er in jakost zračnih struj) ter določi 
končno tudi mejo med svetlim in temnim delom jame (prodiranje dnevne 
svetlobe v jamo, važno za biologijo 1).

Iz vseh doslej navedenih opazovanj bo mogel speleolog sklepati na 
g e n e z o  jame in morda tudi na vzroke njenega bodočega propada.

Drugi del opazovanj je posvečen biologiji ter poglavju o jami in člo
veku. Določijo se morebitni fosilni ostanki v jami ( p a l e o b i o l o g i  j a ) ,  
posebno pažnjo pa zasluži zlasti v novoodkritih, po nepoklicanih nabiralcih 
še ne izropanih jamah njihova sedanja favna in flora ( b i o l o g i j a ) .  Spe- 
leobiolog posveča svojo pozornost živalim in rastlinam na tleh, po stenah, 
na stropu, pod kamni, v ilovici, pesku in vodi, pri čemer zapisuje natančno 
nahajališča, ekološke pogoje itd. Zadnje poglavje programa se bavi z o d 
n o s o m  č l o v e k a  do jame in sicer vprašuje po prazgodovini jame, po 
tradicijah in pravljicah, ki so o njej razširjene med ljudstvom, in po izrabi 
jame po človeku: a) ali se jam a sedaj kako uporablja?  b) ali bi se dala 
jam a narodnogospodarsko izrabiti (ima n. pr. ilovica kako vrednost kot 
gnojilo, obiskujejo jamo turisti ?). Dodatno se še ugotovi, da-li je jama sam a 
ali kak njen del oziroma kaka biološka vrsta v njej potrebna zaščite v 
smislu varstva prirode.

Sam o po sebi se razume, da se v slučaju potrebe objekti skicirajo 
in f o t o g r a f i r a j o .  Svetloba najboljših jamskih svetilk je še vedno tako 
šibka, da se v večjih podzemskih prostorih kar porazgubi; zato odgrne 
večkrat le fotografska plošča pravilno sliko in omogoča speleologu šele 
doma ob pozitivu podroben opis tega ali onega jam skega pojava.

Navedeni načrt je mišljen seveda kot maksimalen program. V tej ali 
oni jami marsikatera njegovih točk sploh ne bo prišla do razprave, v drugi 
pa se bo zopet izkazala potreba, da se kako točko bolj razčleni oziroma 
da se doda celo kaka nova, ki v načrtu sploh ni bila predvidena. Na drugi 
strani pa društvo danes niti še ne more izvajati vseh merjenj in opazovanj 
svojega programa, ker mu njegova majhna gmotna sredstva še ne dovo
ljujejo nabave nekaterih dragih aparatov, čolnov in drugih priprav.

Ž u p a n o v a  j a m a  se nahaja v slikoviti dolenjski pokrajini jugo
zahodno od Grosuplja, v neposredni bližini L e d e n i c e  pod Taborom, ki 
je v literaturi znana že od Valvasorjevih in Hacquetovih časov se m 7)-

’) E. F u flf le r , E ishöhlen  und W indröhren. Jahresber. d. k. k. O ber-R ealschule in Salz
burg 1891,p .3 0 s . Tudi R . B a d j u r a ,  Vodič kroz Jugoslovenske Alpe, L jubljana 1922,p. 158.
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Svoje ime je dobila po županu v Ponovi vasi, g. josipu P e r m e - lu, 
ki ima največ zaslug za njeno odkritje. Pri posetu dotlej brezimenega 
»brezna* dne 26. maja 1926 je skušal prodreti naprej in tako odkril doslej 
neznane podzemske prostore. Hvalevredno je dogodek lakoj javil Muzej
skemu društvu za Slovenijo v Ljubljani, ki je o tem obvestilo Društvo za 
raziskavanje jam. Tekom petih ekspedicij, ki so se vršile 13. junija, 20. ju
nija, 2 7 . - 2 9 .  junija,_ 4. julija 1926 in 20. februarja ter 1. marca 1927 je 
društvo jamo izmerilo in preiskalo v toliko, da je sedaj že mogoče podati 
njen geografski opis.

Jama leži v katastralni občini Liplenje v politični občini istega imena 
(politični okraj Ljubljana), na posestvu ge. j. Sever. Dostopna je najlažje z 
železniške postaje Grosuplje. Pot drži v \ 1/2 ure pešhoje od postaje po 
deželni cesti v Ponovo vas, odtod pa po poljski in gozdni poti mimo šent
jurskega Tabora proti jami Ledenici. Županova jama je približno 100 m 
oddaljena od nje in leži krog 410 m nad morjem (glej položajni načrt!).

Ledenica sam a je v avstrijski specialni 
karti ( 2 2 IX : Weixelburg und Zirknitz) 
vrisana, v karti 1:25.000 pa označena 
tudi imenoma. Dostop in sestop se vrši 
lahko tudi z železniškega postajališča 
Predolje v 1 uri pešhoje. Vhod v jamo, 
ki je bil prvotno nezavarovan (gl. sliko 
1), je sedaj — zopet po zaslugi župana 
Perme-ta — zaprt z vratmi iz železne 
pločevine na cementnem okviru ; v 
jami sami pa so postavljene na štirih 
težjih mestih lestve, tako da za njen 
obisk razen običajne jamske opreme 
niso potrebne niti vrvi niti lestve. Ključe 
do vrat hrani župan Perme v Ponovi 
vasi.

Gorski greben, ki izpolnjuje ozemlje 
med Sevnico, Bičijo in Dobravo in 
obenem prisili Bičijo, da ga obide v 
velikem ovinku, se od severa proti 

jugovzhodu vedno bolj viša in doseza na Taboru višino 492 m, v Velikem 
Ostrku nad Velikimi Liplenjami pa 528 m. Pokrajina kaže s svojimi krat
kimi meandrastimi vodnimi loki v močvirnatem dolinskem dnu in s tipično 
razvitimi velikimi dolinami zlasti južno od Ponove vasi pravo kraško lice. 
Vodovje zbira Dobrava, ki izgine v „Mokrinah“ pod zemljo, vendar se pa 
periodično združuje s kratkim, precej močnim tokom Siče pri Mali Račni. 
Ker ima Siča podzemsko zvezo s Krko, spada vsa pokrajina krog Gro- 
suplja in Št. jurija hidrografsko h Krki.
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Sl. 3. Tloris Županove jame.



SU 4. Velika dvorana (С).
IFot. R. Kenk).

Sl. 5. Vzhodna stena Blatne dvorane (D). 
(Fo t. R. Kenk).
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Sl. 7. „Kamrica“ v prehodu k dvorani D. (Fot. v. Bohinec).

Sl. 8. Skupina počenih stebrov v prehodu k dvorani D. (Fo t.' v. Bohinec).
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Kakor Ledenica, se nahaja tudi Županova jama v zgornjem triadnem 
apnencu (dachsieinskem apnencu) in zdi se, da ležita obe jami na pre
lomni črti, ki jo vidimo jasno ob vzhodnem robu ljubljanskega barja. Proti 
jugovzhodu se ta črta nadaljuje v Dobrepolju in Strugah, kjer jo, kakor 
znano, tudi spremljajo podzemske jame (Podpeška jama, Kompoljska jama 
i. dr.). Zemeljske plasti vpadajo v Županovi jami pod kotom 30° v smeri 
proti SSW. Skladi so debeli 3/* do I 5 m in torej dovolj kompaktni za 
tvorbo večjih podzemskih prostorov.

Geodetsko izmero jame je izvršil abs. tehn. P. N o v i k o v .  Na podlagi 
njegovih načrtov je narisan tloris, ki ga prinašamo v primerni pomanjšavi 
v sliki 3 naše priloge. Ker so višine v prostornejših delih jam e večinoma 
le cenjene, profilov nismo mogli narisati.

V h o d  v jamo leži na fočasno izsekani, le z grmičjem in mladimi 
drevesi porastli gozdni parceli. Morfološko predstavlja udor na stropu večje 
v o t l i n e ,  ki tvori prvi, doslej domačinom že znani oddelek jam e; zazn a 
movan je v naši skici z A. Udor se je moral izvršiti že pred davnim časom, 
ker je stožec nagromadenih skal, zemlje, vej in drugih od zunaj v jamo 
vnešenih predmetov pod njim prav obsežen in kažejo tudi v več vencih 
po vsej severni polovici sten in stropa votline razporejeni stalaktiti vse 
znake senilnosti. Čim se je strop udrl, je prenehalo pronicanje vode skozi 
apnenčeve sklade in s tem tudi tvorba kapnikov. Istočasno se je začelo 
gibanje zraka med toplimi jamskimi prostori in mrzlim zunanjim ozračjem 
pozimi oziroma narobe poleti, atmosferilije pa so začele glodati na kap
nikih. Voda ne kapa več od njih, postali so sivi in neznatni ter se bližajo 
popolni destrukciji. Višina votline A znaša  od vhoda do najbližje točke 
dna 9-30 m ;  prvi raziskovalci so jo morali premagati z vrvjo oziroma 
žično lestvijo, ki ju pa sedaj nadomestuje čvrsta lesena lestev. Tloris votline 
predstavlja skoro krožnico s premerom 15—20 m z dvema izrastkoma na 
vzhodni strani, od katerih se konča eden slepo, medtem ko predstavlja 
drugi zožujočo se špranjo, po kateri je nemogoče prodreti naprej. Že om e
njeni osrednji stožec nasutih skal in drugega materiala pada —  odgovar
jajoč ekscentrični legi prvotnega udora na stropu — prav neenakomerno 
proti stenam, najbolj strmo proti severni steni (pod kotom 25°); sicer je 
položnejši. Najnižje točke votline A se nahajajo naravno ob njenih stenah, 
najgloblja s skoro 15 m ob vzhodni steni.

Proti jugozahodu se spuščajo tla naglo navzdol v širok, izprva pri
bližno r / s m visok r o v  B, ki se čimdalje bolj zožuje. Njegov srednji in 
jugozahodni del se je udrl, pač vsled dveh manjših prečnih prelomov, in 
tvori s skalami izpolnjeni do 29 m pod vhodom globoki predel med dvema 
po 3 m visokima stopnjama. Severni prelom je v smeri proti NW ustvaril 
tudi stranski rov, ki pada v dveh nadaljnjih stopnjah do globine 33 oziroma 
39 m pod vhodom, pri čemer znaša višina stropa v njegovem zadnjem 
oddelku 15 m. Siga prekriva tu velik del severne stene in je ustvarila na

11
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njej velike „orgle“, kakor to tvorbo pač najbolje imenujemo. Voda kaplja 
na rob nekoliko iz stene molečega apnenčevega sklada ter teče potem v 
paralelnih curkih po steni navzdol. Pri tem izloča apnenec ter izoblikuje 
do tal segajoče .p išča l i“ orgel, med katerimi pušča precej globoke žlebove. 
Glavni rov В je v svojem severnovzhodnem delu pokrit z velikimi premak
ljivimi skalami, ves zahodni del pa je zasigan in tu vidimo tudi prve 
lepše kapniške tvorbe. Prav blizu najožjega mesta rova B, ki je obenem 
najožje mesto jame sploh (3 m), krasijo strop in jugozahodno steno lepi 
zveneči zastori, s  tal pa se dvigata proti stropu dva vitka bela stalagmita 
(gl. sliko 2). Levi na sliki je visok 3’80 m in zrastel blizu pod stropom s 
prav kratkim, tankim stalaktitom.

Očividno je pritekala z apnencem nasičena voda tekom stoletij skozi 
špranjo v stropu v močnem curku, ki je sicer ustvaril ta lepi stalagmit, a 
ni imel časa, da bi izoblikoval na stropu odgovarjajoči viseči kapnik. S ča
som a je pa že na poti skozi strop se izločajoči apnenec zadelal špranjo v 
toliko, da se je sila vodnega dotoka zmanjšala oziroma da je voda ubrala 
drugo pot; kaplje so pričele padati bolj mirno. Stalagmit je bil zrastel že 
skoro do vrha, ko se mu je približavala mlada, neznatna stropna cevka in 
se kmalu združila z njim. Proces danes še ni končan. Steber bo čez go
tovo dobo enako debel tudi v svojem gornjem delu, seveda pa ne bo v s e 
boval osrednje cevke, ki sega v normalnih slučajih od stropa do sredine 
stebra. Navajam ta slučaj le kot primer komplicirane tvorbe kapnikov, ki 
je povsem odvisna od oblike špranj v stropu in vodne množine, ki priteka 
skoznje. Obenem nam ta primer lepo dokazuje, kako zmotni so  vsi računi 
glede starosti kapniških tvorb.

Na poti proti zahodni stopnji imamo v več manjših stalagmitih dobre 
oprimke. Mimo majhnega tolmuna z zasiganim dnom priplezamo do 
stopnje same, ki poteka na razdaljo 16 m diagonalno preko jame od 
vzhoda proti zahodu in loči rov В od Velike dvorane C.

V e l i k a  d v o r a n a ,  tretji in največji oddelek jame, je v najdaljšem 
premeru dolga 54, široka pa 30 m ;  višino cenimo na nekaterih mestih na 
12—15 m. V splošnem leži srednji del dvorane v njeni daljši osi približno 
17 m pod vhodom, kar odgovarja višini vzhodnih delov rova B. Njeno 
dejansko dno se nahaja seveda nekoliko globlje in le tu in tam stopamo 
faktično nanj. Kajti s stropa so se tekom časa utrgale mestoma ogromne 
skale, ki napolnjujejo dvorano v obliki nasipa ; ta pada proti stenam tu 
položno, tam strmo, na več mestih ga pa prekinjajo prave stopnje v dol
žini in višini več m (n. pr. v vzhodnem in jugozahodnem delu). Vsekakor 
se nahajajo najnižje točke tudi tu ob stenah in dosezajo ob vzhodni steni 
23, ob severni 26, ob južni nad 27 m globine pod vhodom. V jugozahodnem 
delu dvorane se je tvorila ob steni celo 22 m globoka globel s  strmimi, 
gladkimi stenami ; njeno dno je najgloblje mesto v jami sploh, 44 m pod
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vhodom ali približno 366 m nad morjem, podatek, ki je važen za presojo 
hidrografičnih razmer v jami.

Siene so po vsej južni strani dvorane zasigane. Tu so se ponekod 
tvorile lepe stalaktitne skupine: baldahin, šal, kapelica itd. Skoro vsa se 
verna stena je brez sige, zato pa prepreza strop pravi gozd stalaktikov v 
najrazličnejših oblikah. Na naši sliki št. 4 so v stropu jasno razvidne ne
štete razpoke, vzdolž katerih so nastali ti viseči kapniki. Hipoma nam 
postane ob sliki tudi jasno, zakaj so skale, ki tvorijo tla dvorane, povsod 
zasigane in se ne da niti najmanjši kamenček odmakniti. Neštete kapljice 
so na skalah  ustvarile vse mogoče tvorbe od tanke gladke kožice iz sige 
preko bolj grobih zrnatih krovov do ogromnih kapniških skupin — pač 
odgovarjajoč legi skal, velikosti špranj v stropu, nasičenosti vode z apnen
cem, vodni množini, toplotnim razmeram, razdalji od stropa in daljši ali 
krajši dobi procesa. Slika št. 4  nam  pokaže poleg visečih kapnikov tudi 
več stalagmitnih oblik, predvsem v sredini več m visoki beli „Spomenik* 
(kot merilo jamska svetilka v sredi na levi). Enako mogočen je v zahodnem 
delu dvorane drug bel kapnik ogromnih dimenzij. Nedaleč od „Spomenika" 
sloji ob steni tik nad zahodno stopnjo rova В skupina „Županovega kap 
nika“, ki je lep šolski primer za tvorbo stebra. Od dveh blizu skupaj visečih 
stalaktikov se je desni že združil s  spodaj v eno m aso zlitima stalagmi
toma, levi pa bo do združitve rabil še precej časa. Vse skupaj bo končno 
tvorilo enoten steber, pri katerem bo pač težko razbrati genezo iz dveh 
prvotno ločenih visečih kapnikov.

Manjših stalaktitnih tvorb je v dvorani še v izobilju — omenim naj 
še orglam slične tvorbe na skalah v zahodnem delu dvorane, dasi ne do
segajo izmer „orgel* v stranskem oddelku rova B. Druga tvorba, ki jo n a
hajamo v notranjih delih kapniških jam prav redko, a se je v Županovi 
jami tipično razvila, pa so p o d z e m s k e  š k r a p l j e  (gl. sliko 6).

Razvile so se prav blizu „Spomenika“ v lepi skupini, ki v svoji izra
zitosti nikakor ne zaostaja za škrapljami na kraški površini. Prekaša jih 
celo po ostrosti svojih robov in globoko zarezanih žlebih, kar lahko raz
lagamo iz dejstva, da jih je ustvarilo edinole kemično delovanje vode (ko
rozija), ki ga ni motila niti razdirajoča sila zimskega ledu niti drugi vplivi 
(veter, nagle toplotne izpremembe itd.): jama pač ne pozna insolacije. 
Velike, zelo propustne špranje morda precej tankega stropa so tu nudile 
dežnici prosto pot, tako da ni utegnila raztopiti kaj apnenca, temveč prišla 
z vsem iz zraka vzetim ogljikom naravnost v jamo, a tu izdolbla žlebovje. 
Vmes so se v stropu seveda nahajale manjše špranje, po katerih je voda 
šla isto pot kakor drugod v jami. Zato vidimo v sredini naše slike zaobljene 
staiagmitne oblike, na levo od jamske svetilke (ki služi tu tudi kot merilo), pa celo 
majhen stalagmit. Škraplje se na levi od fotografirane skupine nadaljujejo v 
ostrih grebenih, ki] se stekajo z vseh strani v precej globok odtočni lijak.

n*
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Tolmuni se nahajajo v dvorani trije, dva prav blizu vhoda v dvorano 
z rova B, tretji pa ob severni steni. Na več mestih leži plast ilovice, zlasti 
v severnem in jugozahodnem delu.

Iz Velike dvorane držita v zadnji, morda najzanimivejši oddelek jame, 
v B l a t n o  d v o r a n o  D, dva vhoda. Levi je 5 m širok in nizek prehod 
z dvema manjšima in eno višjo stopnjo (3 m), medtem ko predstavlja 
desnega ozek in nizek rov. Stene so, razen vzhodne stene levega prehoda, 
vseskozi zasigane. Že med obema prehodoma zagrinja steno lep kamenit 
slap, ki je še obrnjen proti jugozahodnemu delu Velike dvorane.

V levem prehodu priplezamo kmalu do velike skale, ki se je utrgala 
s  stropa in tvori z njim in z na novo nastalo steno na severni strani rekli 
bi .kamrico* (gl. sliko 7), ki nam  prav zanimivo tolmači postanek jam s 
pronicajočo vodo, med katere štejemo tudi Županovo jamo ( K n e b l o v e  
Sickerwasserhöhlen B [Zerklüftungshöhlen]8).

Ogljik vsebujoča voda, ki pronica skozi apnenčeve sklade, raztopi 
velike množine apnenca. Deloma odteka z njim v globlje razpoke, deloma 
ga pa izloča v obliki Ca C 0 3 kot sigo in kapniške tvorbe. Seveda odnaša 
voda mnogo več kamenja kot ga more sproti ustvariti in kmalu nastane v 
skladih votlina s  kapniki. Skladi sami so vsled vode razgibani, v globini 
jim sčasom a zmanjka podlage in zadostuje kak sicer neznaten zunanji 
povod, n. pr. nenaden pritok večje množine vode ali potresni sunek, da se 
utrga del stropa, kakor se je to zgodilo v našem slučaju. To se bo pripe
tilo v začetni razvojni dobi jame tem lažje, ker med steno in stropom še 
niso mogli zrasti kapniški stebri, ki bi kot opora nadomestili odnešene 
hribine. Na novem stropu nadaljuje narava svoje delo in vzdolž njegovih 
razpok nastajajo novi stalaktiti, kakor nam to slika lepo predočuje. Iz teh 
mladih stalaktitnih vrst, ki jim odgovarjajo na tleh le še neznatne stalag
m i t e  vzbokline, lahko sklepamo, da se je katastrofa tu pripetila v še n e 
davni dobi. Verjetno je n. pr., da se je utrgala skala ob ljubljanskem potresu 
1.1895. To ostane seveda le domneva, ker starosti kapnikov niti relativno 
ne moremo prav ceniti. Saj imamo n. pr. prav na tem stropu na desni 
zgoraj dva večja stalaktita, ki sta kljub razliki v velikosti najbrž enako 
stara kakor manjši kapniki v ozadju, dasi moramo-pripustili možnost, da 
je na njunem mestu bila razpoka med skladoma že pred katastrofo širja 
kakor odzadaj ob glavni steni.

Iz .kam rice“ stopimo skozi odprtino, ki jo vidimo na desni naše 
slike, 3/i  m globoko naprej v nov oddelek prehoda. Tu se pojavi ob svitu 
jamske svetilke na desni strani lepa galerija visečih, stoječih in tudi v 
stebre združenih kapnikov; nastala je vzdolž razpoke v stropu. Kapniki 
stoje drug za drugim v ravni črti, brez vsakih izrastkov in so, sodeč po 
premeru že precej stari. Kakor že prej na nekaterih mestih, leži tu na tleh 
precej ilovice.

8) W. K n e b e l ,  H öhlenkunde, B raunschw eig 1906, p. 47
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Še mnogo več je dobimo v novem oddelku, v katerega pridemo zopet 
čez majhno stopnjo. Prvi obiskovalci jame so več cm debelo plast ilovice 
našli mestoma prekrito s skorjo iz sige, zanimiv začetni stadij zasiganja mehkih 
tal. Ta skorja, o kateri bo govor tudi še pri opisu Blatne dvorane, obstoja 
danes žal le še na nekaterih težje pristopnih mestih, ker so jo obiskovalci 
pogazili in uničili. Posebno pozornost vzbuja v tem oddelku prehoda za 
hodna stena, ki obiluje na kapnikih najrazličnejše oblike in velikosti (gl. 
sliko 8, jamska svetilka nudi merilo). Nizki strop je olajšal tvorbo stebrov, 
zanimivo pa je, da so tu vsi stebri počeni približno v svoji spodnji tretjini.

Če vprašujemo po vzroku tega gotovo redkega pojava, se bo glasil 
odgovor, da so se pač morala tla, na katerih stebri stoje, znižati nenadoma 
in to s tako silo, da so stebri počili. Zgodilo se je to morda prav takrat, 
ko se je v soseščini utrgala velika skala, ki tvori sedaj tla „kamrice“. 
Ugotovili smo, da se je morala katastrofa zgoditi tam še pred nedavnim 
časom. Iz ostrih robov razpok v naših stebrih pa lahko sklepamo, da so 
nastale pravtako šele pred kratkim, ker bi jih vzdolž stebrov tekoča voda 
sicer pač že zadelala s kalcitom ali vsaj zaokrožila. Verjetno je torej, da 
sta oba dogodka v medsebojni zvezi, zlasti ker gre za isto steno in se 
sicer nikjer v Županovi jami ne nahajajo počeni stebri.

Čez strmo stopnjo 3 m zapuščam o ta zanimivi prehod in se spustimo 
v zadnji oddelek jame, ki smo mu po vsej pravici dali ime Blatne dvo
rane. Kakor se spušča opisani prehod vedno bolj navzdol proti tej dvorani, 
tako tudi raste na tleh množina ilovice, v dvorani sami pa pokriva skoro 
vsa tla z debelo plastjo. Blatna dvorana je nekaj večja od votline A ter 
ima v glavnem obliko elipse s premeri 24 in 17 m. Tla se spuščajo naglo 
navzdol proti severnemu koncu dvorane; razlika med najvišjo in najnižjo 
točko znaša  kakih 10 m. Zahodna stena je gola, medtem ko spremljajo 
vzhodno steno mogočne kapniške oblike. Tudi strop je ob razpokah bogat 
na pravih šopih slalaktitnih tvorb (gl. sliko 8). Sicer je strop v splošnem 
raven ; njegova višina znaša  2— 12 m. Ogromni stalagmit, ki ga vidimo v 
sredini naše slike, meri v obsegu nič manj ko 7 m. Na levi vidimo v manjši 
kapniški skupini lep primer za tvorbo stebra, slično kakor pri Županovem 
kapniku v Veliki dvorani. Tudi tu se na levi strani ravno že dotikata viseči 
in stoječi kapnik, medtem ko se desna dva šele približujeta drug drugemu.

Med to skupino in velikim stalagmitom je kapljajoča voda ustvarila v 
dnu desnega prehoda iz Velike v Blatno dvorano dva večja in nekaj manjših 
tolmunov z značilnimi tankimi stenami iz sige in zasiganim dnom. Tudi 
sicer pokriva siga tla vzhodnega dela Blatne dvorane in preko nje pridemo 
po precejšnji strmini na severnem koncu dvorane k celemu sistemu tol
munov, ki so se razvili že v prave sigave ponve (Sinferbecken), Povsod v 
njih stoji voda, zlasti v ponvah na vzhodni strani. Tu se dvorana tudi 
končuje v slepi špranji, ki je na dnu zasuta z ilovico.
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Ilovico je tudi v Blatni dvorani v nedotaknjenem stanju prekril v precej 
širokem pasu fin krov iz sige. Bil je sicer popolnoma tanek, tako da so 
ga stopinje obiskovalcev jame uničile, vendar pa dovolj trden, da je vzrastlo 
na njem več čez pol m visokih stalagmitov, ki si slede čez sredino dvo
rane drug za drugim in odgovarjajo vrsti stalaktikov v stropu. Brez težave 
jih lahko odm aknem o od tal. Poleg skorje iz sige nam pa priča njihova 
velikost, da je vsa  ilovica v dvorani starega izvora in da sveža ilovica v 
njo že davno ni več prišla. Izgleda, da je voda priplavila večino ilovice v 
dvorano ne s stropa, temveč iz špranje v njenem južnem delu, ki je še 
danes napolnjena z ilovico. Ker je vsa pregraja med vhodoma v dvorano 
močno zasigana — prav ob omenjeni špranji imamo lepo kapniško sku
pino „oltarja* — smemo domnevati, da je špranjo že pred davnim časom 
zamašila siga in je morda vsled tega prenehal pritok vode in ilovice skoznjo. 
Naj bo temu vzrok tudi kaj drugega, vsekakor je siga ob mirni ilovici do
bila priliko, da jo je deloma prevlekla s svojo skorjo. Zaradi mokre ilovice 
je to šlo seveda le počasi ; tem hitreje so se pa na enkrat dobljeni pod
lagi mogli razviti že prej imenovani stalagmiti.

Hidrografske razmere Županove jame so brž opisane, ker v jami ni 
nobene tekoče vode. Stene so na več mestih mokre in ta voda, ki kaplja 
mestoma tudi s stropa, se nabira v že omenjenih tolmunih rova B, Velike 
in Blatne dvorane ; odlikuje se povsod v njih po izredni čisfoti. Njena tem
peratura znaša stalno 8*5—8'6° C. Mokrota jame je odvisna seveda od zu
nanjih vremenskih razmer. 20 .6 .1 9 2 6  in 1.3. 1927 je n. pr. kapljalo s sten 
in stropa mnogo več vode kot sicer, ker je bilo v vsakokratnem tednu pred 
tema dnevoma mnogo dež ja ; voda torej pronica skozi strop jame s pre
cejšnjo naglico. Tolmuni zlasti pozimi večkrat izsuše, kar omogočuje zasi- 
ganje njihovih sten in dna.

Meteorološka opazovania v Županovi jami so se omejevala na merjenje 
temperature zraka in vlage pred vhodom v jamo in v njenih različnih od
delkih. Vlago sm o merili z navadnim lasnim higromefrom. Podatke sam e 
prinašam v sledeči razpredelnici:

T e m p e r a t u r a  z r a k a  v C° V l a ž n o s t  z r a k a  v %

D a n  T E  II А  рвГ c  i T ^ l l  A B ~  C D

13. 6. 1926 -  13-5 9-8 (ll-o?) — -  98 99 (87?) -
20. 6. 1926 16-6 9 8 -  a) 8'8 — 60 99 — a) 93 -

b) 8'6 b) 98
28. 6. 1926 19-1 — — 8*8 8’8 -  -  — — 100
4. 7. 1926 -  a) 10-6 — 8'7 8 6 -  99 — -  — 

b) 10-2
20. 2. 1927 -5 9-7 — — 8‘7 44 94 — -  93

Ti podatki sicer ne zadostujejo za podrobnejšo oceno toplotnih razmer 
v jami, vendar pa razvidimo že iz njih, da so toplotne izpremembe zlasti 
v njenih notranjih delih majhne, tako da je poleti zrak v jami hladnejši
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kakor zrak zunaj nje, pozimi pa narobe. Ob obisku jame 20. 2. 1927 smo 
opazili, da je precej debela plast snega v širokem pasu krog vhoda v 
jamo popolnoma skopnela, ker puhti topli jamski zrak pozimi iz vhoda V 
vseh oddelkih jame je zrak konstantno skoro nasičen z vlago. — Dodalno 
še lahko pripomnimo, da je pred napravo umetnega vhoda razsvetljevala 
dnevna svetloba vso votlino A in segala še  nekako do polovice rova B.

Glede biologije Županove jame mi sporoča g. dr. R. K e n k  sledeče:
„V oddelku A leži dosti strohnelega lesa in dračja, ki na njem rastejo 

glive. Solitarne netopirje (Rhinolophus) smo našli v oddelkih В in C. 
Omenjene rastlinske snovi, odpadki netopirjev in ostanki živalskih trupel 
(domačih živali in manjših sesalcev) so edini neposredni ali posredni vir 
organske hrane za jamske živali, kvečjemu pride v poštev še mala količina 
humozne prsti, ki leži na nekem mestu dvorane C in ki jo je prinesla s 
seboj skozi strop pronicajoča voda.

Favno Županove jame sestavlja razmeroma majhno število živalskih 
vrst. V oddelku A in В prevladujejo troglofilne živali: pajki, opilionidi, ki 
prezimujejo v jami in prodirajo do oddelka C, jamske kobilice (Troglo- 
philus), poleg teh pa smo našli tudi več trogloksenov, ki so le slučajno 
padli v jamo (Carabus, Salamandra, Rana, Bufo). Pravi troglobiji se 
nahajajo v oddelkih В, C in D, predvsem Titanethes, Lipura in jamski 
hrošči.“

O kakih prazgodovinskih najdbah v Županovi jami nismo našli nikakih 
sledov; verjetno je celo, da se je udor stropa, ki je ustvaril vhod v njo, 
zgodil že v zgodovinski dobi. Tradicije jama seveda tudi nima, upati pa 
je, da postane znana v bodočnosti. Na majhnem prostoru je v njej zbranih 
toliko speleoloških in morfoloških zanimivosti, kot redko kje drugje; poleg 
tega je lahko dostopna. Zato zasluži vso pozornost in želeti je, da jo m e . 
rodajni činitelji zaščitijo in jo tako ohranijo v vsej prirodni lepoti.

O p o m b a .  Položajni načrt Ž upanove jam e na sfr. 160. je izveden na podlagi avstrijske 
karte 1:25.000. V tlorisu jam e (priloga 7) so  uporab ljena konvencionalna znam enja R. 
l e a n  n e l  a in E.-G. R a c o v i  (z  e. Gl. R. J e a n  n e l  et E .-G. К а c o  v i f  z a ,  Enum ération 
d es g rottes v isitées. 1913—1917 (6« série). B iospeologica XXXIX. Archives de Zoologie 
Expérim entale et G énérale, Tom e 57, P aris  1918, p. 214.

R ésu m é. — D ie  Ž u panova jam a b e i G ro su p lje  in  S lo v e n ie n . In 
Slovenien, das seinen Ruf als klassisches Land des Karstphänomens bis auf 
den heutigen Tag bewahrt hat, besteht seit 1910 ein Verein für Höhlenforschung. 
Während des Krieges mußte er seine Arbeiten einsteilen, wurde aber 1925 neu 
begründet und entfaltet seitdem eine rege Tätigkeit, die sich allen speläologischen  
Problemen zuwendet (Anschrift: Društvo za raziskavanje jam, Ljubljana). Unter 
den in der letzten Zeit neu entdeckten Höhlen wurde die Županova jama bei 
Grosuplje in Unterkrain in mehreren Expeditionen soweit erforscht, daß im vor
stehenden ein Bericht über ihre geographischen Verhältnisse gegeben werden konnte. 
Die Höhle liegt in etwa 410 m Höhe unweit von der in der Literatur bekannten Lede
nica (Eishöhle, vgl. E. F u  g g e r  1891, Nr. 48) im Dachsteinkalk und wahrscheinlich 
an der großen Bruchlinie, die den Ostrand des Ljubljanaer Moores bildet und —
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durchwegs von Höhlen begleitet —  ihre Fortsetzung im langgestreckten Dobrepolje 
findet. Den Eingang zur Höhle bildet ein Deckeneinbruch über einem ziemlich ge
räumigen Hohlraum A (vergleiche den Grundriß auf Tafel 7), von dem man 
durch den verhältnismäßig breiten Gang В in einen „Großen Saal“ С und von 
da durch zwei niedrige Verbindungsgänge in den Saal D gelangt. Überall finden 
sich Tropfsteinbildungen, Versinterungen der Wände, Sinterbecken usw. vor, 
vornehmlich in den Räumen С und D. Höhlenlehm ist an mehreren Stellen vor
handen, in einer besonders mächtigen Schicht im Raume D. Als besonders inte
ressante Bildung sind Schratten im „Großen Saale“ zu erwähnen, die hinter 
ähnlichen Bildungen an der Karstoberfläche in nichts zurückstehen und durch 
ihre messerscharfen Grate und Ränder als typische unterirdische Schratten 
gellen können. Sie haben ihre Entstehung hauptsächlich der Korrosion zu ver
danken und werden nicht wie ihre Schwesterbildungen auf der Oberfläche durch 
in der Insolation begründete Einflüsse mitzerstört (Abb. 6, Tafel 3). Im linken 
Durchgang vom Saale С zum Raume D liegt ein von der Decke herabgestürzter 
Felsblock, an dessen Bruchfläche junge Tropfsteinbildungen verraten, daß der 
Felssturz erst vor kurzer Zeit erfolgt ist (Abb. 7, Tafel 3). In seiner Nähe finden 
sich an derselben Wand geborstene Tropfsteinsäulen, bei welchen die scharfen, 
also noch rezenten Ränder der Bruchstellen einen Zusammenhang mit dem er
wähnten Felssturz vermuten lassen (Abb. 8, Tafel 3 ): wahrscheinlich hat der 
Stoß eines Erdbebens die beiden Geschehnisse ausgelöst. An zwei Stellen ist 
der Höhlenlehm mit einer dünnen Sinterdecke bedeckt, auf der Stalagmiten ge
nügenden Halt gefunden haben, aber ohne Schwierigkeit weggehoben werden 
können. Die Sinterdecke und die Größe dieser Stalagmiten lassen darauf schließen, 
daß der Höhlenlehm seit langem nicht mehr mit neuem Lehm überdeckt wird, 
die betreffenden Zufuhrspalten also versintert oder sonst wie geschlossen worden 
sind. An der Nordwand des Raumes D besteht ein ganzes System von Sinter
wannen. Fließendes W asser gibt es in der Höhle nicht, sie ist also eine Sicker
wasserhöhle mit Tropfsteinbildungen (Zerklüftungshöhle) im Sinne K n e b e l s .  
Das W asser der Sinterwannen hat eine Temperatur von 8'5— 8‘6° C, während 
die Lufttemperatur der inneren Teile der Höhle (C, D) zwischen 8'6 und 8‘8° С 
schwankt Von echten Höhlentieren finden sich in der Höhle Titanethes, Lipura 
und Höhlenkäfer. Vorgeschichtliche Überreste sind nicht gefunden worden.

T e x t  zu den A bbildungen: S . 160: Lageplan der Županova jam a. Tafel 7, Abb. 1: Der ursprüngliche Höh
leneingang. Abb. 2: Zwei Säulen im Gange В. Abb. 3 :  G rundriß der Höhle. Tafel 8, Abb. 4 : Der »Grosse Saal« (C). 
Abb. 5 : Die O shvand  des S aales D. Tafel 9, Abb. 6 : H öhlenschratten im Saale C. Abb. 7 : Der Felssturz im Verbin
dungsgang von S aal С zu Saal D. Abb. 8: G eborstene Tropfsteinsäulen ebendort.


