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3631
poševno in stopnjasto brezno
222
185
1.5.1974
JK Železničar

Na vrtačasti uravnavi južno od Podstenic na Kočevskem rogu se v kraške globine odpira več jam in brezen. Med
njimi po velikosti izstopa 185 m globoko brezno Cinkov križ, ki se nahaja slab kilometer JV od istoimenskega
križišča goznih cest. Njegova osnovna značilnost je mogočno 103 m globoko vhodno vodnjakasto brezno, z dna
katerega se vidi odsev svetlobe na jamskem vhodu.
Grušč in kamenje na dnu vhodnega brezna sprva niso obetali nadaljevanja, novomeškim jamarjem pa nam je avgusta 1985 le uspelo nekoliko razširiti razpoko v vznožju vhodne stene in se skozi ozko in 3 m dolgo špranjo prebiti
nekaj metrov globlje. V nadaljevanju raziskav smo vstopili v 12 m globoko in nekoliko zasigano manjšo dvorano, ki
se je zopet zaključila z ožino. Njeno uspešno prebitje je omogočilo nadaljevanje v 62 m globoko korozijsko brezno,
ki se po nadaljnji 5-metrski stopnji zaključi s horizontalnim ilovnatim rovom. Brezno, ki je dotlej na Kočevskem
rogu najbolj obetalo, se je žal končalo tam, kjer bi se po naših željah pravzaprav moralo šele začeti.
Zasiganosti, razen v prehodni dvorani, praktično ni, pač pa so stene močno korozijsko obdelane. Cinkov križ je ob
Štirnici (205 m) najgloblje brezno Kočevskega roga in osrednje Dolenjske nasploh.
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Kataster jam Jamarske zveze Slovenije.
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Začetek vhodne,  103-metrske vertikale.
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Ožina vodi v nadaljevanje brezna.
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