Mihovska jama
katastrska št.:
tip jame:
dolžina:		
globina:		
raziskana:
organizacija:

6484
jama z breznom in etažami, poševna jama
190
54
7.5.1989
JK Novo mesto

Mihovska jama leži na severnem pobočju Lipnega vrha na Radohi v bližini vasi Mihovec pri Podgradu. Novomeški
jamarji smo jo aktivno raziskovali med leti 1989–1990.
Večji izmed dveh vhodov se odpira v izrazitem skalnem pobočju. Skozi krajše poševno vstopno brezno se spustimo po podoru in vstopimo v vhodno dvorano. Vanjo se lahko spustimo tudi skozi drug vhod – stropno brezno.
Dvorana se nadaljuje z dvema krajšima breznoma, ki pripeljeta v razgiban erozijski rov. Slednji se v končnem delu
dviguje in pripelje pod strop velike kapniške dvorane. Na njenem dnu je na globini 54 m najnižja točka jame. Med
kapniškim okrasjem je prehod v rahlo dvigajoči se rov (širina 3–5 m, višina do 10 m), ki se zaključi s končnim 10metrskim breznom. Jamo oz. njene vodoravne dele je po vsej verjetnosti izoblikoval nekdanji podzemski vodni tok,
katerega sledi so vidne v ozkem suhem rovu ovalnega prereza s še opaznimi fasetami po stenah.
Jama je med drugim znana tudi kot morišče 17 žrtev medvojnega poboja, na kar nas opominja spominsko obeležje
pred vhodom v jamo. Jamarji smo na pobudo lokalne skupnosti sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja jamo
očistili. Posmrtne ostanke so pokopali na pokopališču.
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