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Brezno se nahaja severozahodno od Velikega dola na Kaninskih podih. Vhod vanj je na robu večjega skalnega platoja, zaradi katerega ob dežju skozi vhodne dele pronica meteorna voda.
Vhod sicer ne daje slutiti, da je za njim globlja jama.
Na izgled nepomembno in nezanimivo 11-metrsko vhodno brezno nas je pripeljalo do podornega kamenja, skozi
katerega je bilo čutiti prepih. Po njegovi odstranitvi se je jama odprla in krajša stopnjasta brezna so nas pripeljale
v veliko dvorano na globini 100 m. Med podornimi skalami smo našli dovolj varno nadaljevanje, skozi katerega
smo sledili novim breznom, vse do meandra, iz katerega je vlekel močan prepih. Meander nam je kar nekaj časa
preprečeval nadaljnje prodiranje v globino, vse do poletnega tabora 1997, ko smo ga po štirih dneh končno “pregrizli”. Po preboju smo bili zelo veseli, žal pa nas je veselje hitro minilo, saj se jama po dobrih 15 m globine konča.
Jamo smo našli na prvi samostojni klubski jamarski odpravi na Kanin v letu 1993. Ker smo jo odkrili kot prvo,
pomeni začetek našega neprekinjenega raziskovanja kaninskega podzemlja. Poimenovali smo jo Podgorka, po jamarskem imenu najditeljice Tanje. Med drugim je jama pomembna tudi zato, ker je Kanin na nek način približala
članom Jamarskega kluba Novo mesto, tako da se na Kaninske pode vračamo vsako leto.
Viri in literatura:
• Kataster jam Jamarskega kluba Novo mesto.
• Kataster jam Jamarske zveze Slovenije.
• Rukše, M.: Novomeški jamarji na Kaninu. Dolenjski kras 4, str. 62. Novo mesto, 2002.

© Andrej Gašperič
Spust v brezno.
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© Igor Nose
Širjenje meandra v končnih delih brezna.

Jamarski klub Novo mesto, Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto

© Člani Jamarskega kluba Novo mesto, člani drugih društev in institucij ter JZS.

info@jknm.si

VHOD
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Koordinate:
5381338 5134882
kota vhoda: 2045m
Merili: Andrej Gasperic
Igor Nose
Tanja Rukse
Mihael Rukse
Silvo Kristan
Darko Hribar
Srecko Vidic
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