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Dinarsko usmerjena dolina Cegence, zahodno od Jame pri Dvoru v Suhi krajini, premore več bruhalnikov, ki
ob večjem deževju preplavijo celotno izvorno območje ter napolnijo fosilno strugo kraške Šice. Voda izgineva v
številnih požiralnikih, njen višek pa odteče po suhi dolini in se pod Stavčo vasjo izlije v bližnjo Krko. Celotna dolina je zelo zanimiva, ob visoki vodi pa še posebej slikovita.
Novomeški jamarji smo vstopili v nekaj obetavnih bruhalnikov in povsod prišli do vode ali ožin, ki so nam
preprečile nadaljevanje. Končno smo poskušali srečo še v 16 m globoki udorni kotanji z imenom Bobnova jama.
Ob obilnem deževju se njena skoraj 50 m dolga izvirna kadunja napolni in čez njen rob se prelije velika količina
vode. Na njenem dnu smo novomeški jamarji med obrušenimi kamni odprli vodno jamo, ki je sicer dostopna le ob
nizkem vodostaju oz. več tednov trajajočem sušnem obdobju. Preplet njenih suhih in potopljenih rovov je doslej
dolg 360 m. Jamarji slutimo, da v jami poznamo zgolj delček večjega podzemnega sistema, ki vodi v osrčje zahodne
Suhe krajine.
Jama je vodno zelo aktivna, saj med večjimi padavinami voda v njej v nekaj urah naraste do 25 m visoko in s tem
zalije vse doslej raziskane rove. Po ustnem izročilu naj bi bila jama v preteklosti dostopna po improviziranem
stopnišču, čeprav naša opazovanja tega ne potrjujejo.
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