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Mikroklimatske značilnosti Ledenice pri Županovi jami
Povzetek:
Diplomsko delo obravnava tematiko jamske mikroklime, specifičnega okolja kraških jam na
stiku med Zemljino notranjostjo in vplivi zunanje atmosfere. Značilnosti jamske mikroklime
smo opazovali in določevali v Ledenici pri Županovi jami, ki leži na krasu severozahodne
Dolenjske. Zanimalo nas je, kateri dejavniki vplivajo nanje, zato smo z monitoringom izvajali
temperaturne meritve, meritve gibanja zraka in ledenih kapnikov, ki nastajajo v hladnejšem
delu leta. Na podlagi opazovanja in statistične analize smo ugotovili, da Ledenica in del jame
do dvorane z breznom predstavlja klimatsko precej dinamično območje. Med dvema
vhodoma je vzpostavljeno gibanje zraka, ki je odraz dobre povezanosti jamske in zunanje
klime. Temperature tega dela jame nihajo in so odvisne od kroženja zraka glede na letni čas in
morfologijo jame. Mikroklima bolj zaprtih delov Županove jame je stabilna in ne niha.
Opazovanje rasti ledenih kapnikov je pokazalo, da je njihov obstoj odvisen od višine zunanjih
temperatur, ki vplivajo na ohlajenost Ledenice.
Ključne besede: jamska mikroklima, Ledenica pri Županovi jami, temperatura jamskega
zraka, gibanje zraka v jami, jamski led

The characteristics of the microclimate of Ledenica pri Županovi
jami
Abstract:
The topic of this paper is a cave microclimate, specific surrounding of the carst caves, situated
between the inner part of the Earth and influence of the outer atmosphere. We observed the
characteristics of the cave microclimate in Ledenica pri Županovi jami, which is situated on
the karst of the north-west Dolenjska. By monitoring the air temperature, the airflow and the
growth of the ice stalagmites we wanted to explore what are the factors that influence the
microclimate. From the observations and statistical analysis we have found out, that Ledenica
and the part of the cave to the abyss are both areas with quite dynamic climate. The air flow
between both entrances is a result of the good connection between the cave and the outer
climate. Temperatures in this part of the cave vary and depend on the seasonal airflow and the
cave morphology. In comparison, the microclimate of the isolated parts of the cave is more
stable. The observations carried out showed us how the growth of the ice stalagmites depend
on the height of the temperatures outside the cave that influence the cooling of the cave.
Keywords: cave microclimate, Ledenica pri Županovi jami, cave air temperature, cave
airflow, cave ice
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1. Uvod
Kraške jame so stično območje Zemljine notranjosti in zunanje atmosfere. V njih se
izoblikuje specifično mikroklimatsko okolje, odvisno od zunanjih atmosferskih razmer.
Jamska mikroklima je v splošnem precej stabilna, pa vendar se je z meritvami v zadnjih letih
izkazalo, da so nekatere jame klimatsko zelo dinamične (Racovita in Onac, 2000; Luetscher in
Jeannin, 2004; Šebela in Turk, 2011; Ravbar in Košutnik, 2014, Šebela, 2014; 2016).
Stik z zunanjim okoljem poteka preko razpok v apnencu, jamskega vhoda, padavinske vode,
jamske ponikalnice, s kondukcijo skozi apnenec in z geotermično energijo (Badino, 2010).
Zunanje vremenske spremembe se znotraj jame vselej odražajo z določenim časovnim
zamikom.
Glavna parametra jamske mikroklime, ki ju lahko merimo in spremljamo v jamah, sta
temperatura in gibanje zraka. To predstavlja največji dejavnik za izmenjavo toplote med
zunanjim in jamskim okoljem. Kroženje zraka najbolj vpliva na nihanje jamskih temperatur v
vhodnih predelih jam in tudi dlje v notranjost, če ima jama več vhodov na različnih
nadmorskih višinah in je omogočen t. i. »efekt dimnika«. Temperature so v globljih in bolj
zaprtih delih jame sicer uravnane s povprečno temperaturo okolja, kjer se nahajajo, in zelo
malo nihajo.
Poznavanje mikroklimatskih značilnosti je pomembno predvsem v tistih jamah, ki so
turistično prepoznavne. Ureditev jame za turizem in postavitev infrastrukture (poti,
osvetljava, razširitev prehodov, ...) večkrat zahteva spremembe v morfologiji jame, kar pa
lahko skupaj z velikim številom obiskovalcev znatno vpliva tudi na spremembe mikroklime.
Za raziskavo jamske mikroklime smo izbrali Ledenico pri Županovi jami. Ti dve jami sta
povezani z umetnim predorom in sta en jamski sistem. Za Ledenico smo se odločili na
podlagi dolgoletnega obiskovanja in ker se v njej že več let izvajajo temperaturne meritve
(Ravbar in Košutnik, 2014). Monitoring klimatskih parametrov, največkrat prav temperature,
sicer bolj ali manj redno poteka v nekaj jamah po Sloveniji.
Namen naloge je predstaviti in interpretirati glavne mikroklimatske značilnosti Ledenice pri
Županovi jami. Pri določanju mikroklime smo se osredotočili na temperaturne meritve,
meritve gibanja zraka ter na meritve in opazovanje ledenih kapnikov, ki nastajajo kot
posledica klimatskih razmer v hladnem delu leta.
Diplomsko delo je sestavljeno iz treh tematskih sklopov. V prvem bomo predstavili
značilnosti jame in območja, kjer se nahaja. V drugem, krajšem delu bomo opisali nekatera
teoretska izhodišča jamske mikroklime. Tretji, obsežnejši del je namenjen predstavitvi
terenskega dela in meritvam, ki smo jih opravljali v Ledenici. Navedli bomo rezultate meritev
in splošne ugotovitve ter z zbranimi podatki predstavili mikroklimatske značilnosti.
Za dosego osnovnega cilja smo si zastavili naslednje cilje:
1. opis lege jame ter geoloških, geomorfoloških, hidroloških in osnovnih klimatskih
značilnosti območja, kjer leži;
2. pregled osnovnih značilnosti jame in njene zgodovine, opis speleomorfoloških in
speleogenetskih značilnosti ter izdelava speleomorfološke karte Ledenice;
7

3. teoretska predstavitev jamske mikroklime in razlaga njenih parametrov – definirali
bomo pojma ledena jama in ledenica ter predstavili osnovne značilnosti ledu v jamah;
4. merjenje hitrosti in smeri gibanja jamskega zraka ter statistična analiza podatkov;
5. opazovanje ledu v jami, merjenje višine ledenih kapnikov in statistična analiza
podatkov;
6. statistična obdelava temperaturnih podatkov in njihov prikaz;
7. kot končni cilj pa interpretacija jamske klime na podlagi součinkovanja njenih
parametrov, ki jih bomo skušali prikazati v odvisnosti od dejavnikov zunanje
atmosfere. Z dosego končnega cilja bo izpolnjen tudi osnovni namen raziskave.

2. Metode
Prvi cilj naloge bomo dosegli s pregledom fizičnogeografskih značilnosti območja Županove
jame, predstavitvijo ugotovitev iz že obstoječe literature, pregledom kartografije in
pridobitvijo splošnih klimatskih podatkov.
Osnovne značilnosti jame in dosežki dosedanjih raziskovanj so že opisani v različni literaturi
in speleoloških načrtih. To bomo predstavili, s terenskim delom pa jamo ponovno pregledali
in na podlagi tega s pomočjo že narejene pregledne morfološke karte Županove jame (Ravbar,
Kranjc, 2006) izrisali podrobno morfološko karto Ledenice ter opisali morfološke oblike in
speleogenezo.
Za dosego tretjega cilja o jamski mikroklimi bomo pregledali dostopno literaturo predvsem
tujih avtorjev pa tudi objave nekaterih mikroklimatskih raziskav in proučevanja ledenih jam v
Sloveniji.
Poglavje o meritvah temelji na zbiranju podatkov s terenskim delom in njihovi statistični
obdelavi. Z zbiranjem kontinuiranih avtomatskih temperaturnih meritev v Županovi jami sta
pričela Ravbar in Košutnik leta 2009. Termometri tipa Baro-Diver (Eijkelkamp, območje
merjenja med –20 in 85 ºC, natančnost ±0,2 ºC, resolucija 0,01 ºC) in T-ibutton DS1922L
(Maxim, območje merjenja med –40 in 85 ºC, natančnost ±0,5 ºC, resolucija 0,1 ºC) so bili
postavljeni na 5 lokacij po jami in eno zunaj jame, podatki pa se zbirajo urno. Za potrebe
naloge bomo vzeli še neobdelane podatke iz obdobja od marca 2014 do februarja 2016.
Preglednica 1: Merilna mesta zbiranja temperaturnih podatkov pred Ledenico in v Županovi
jami
Zračna
oddaljenost od
vhoda (m)
zunaj
434
2 m od tal
/
Ledenica dno
415
0,5 m nad najnižjim delom dvorane
27
Ledenica zgoraj
428
13 m od tal, najvišja možna lokacija
25
Ledenica prehod
435
2 m od tal, pred vstopom v umetni rov 60, 55*
Permetova dvorana 456
2 m od tal
9*
Velika dvorana
449
1,5 m od tal
70*
* Oddaljenost od vhoda skozi Brezno.
Vir podatkov: Ravbar in Košutnik, 2014.
Ime lokacije

Nadmorska Položaj
višina (m)
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Zunanji merilnik temperature (T-ibutton) je postavljen tik pred vhodom v udornico z
namenom primerjave jamske in zunanje temperature. V Ledenici so postavljeni 3 merilniki
(T-ibutton) na različnih nadmorskih višinah: »Ledenica dno« – tik nad tlemi predvidoma
najhladnejšega mesta v dvorani, »Ledenica zgoraj« – na najvišje dostopnem položaju čim
bližje stropu in »Ledenica prehod« – tik pred začetkom prehoda skozi umetni rov. En
merilnik je nameščen v Permetovi dvorani (Baro-Diver) in eden v Veliki dvorani (T-ibutton)
(Ravbar, Košutnik, 2014). Slednjih dveh v nalogi nismo obravnavali, vendar bomo za dodatno
razlago uporabili nekatere podatke. Podrobnejši opisi vsake lokacije so podani v preglednici
1. Merilna mesta so bila postavljena stran od luči, ker so te toplotni vir, in so nekoliko
oddaljena od poti za obiskovalce, da je zagotovljen čim nižji človeški vpliv na višino
temperature.
Slika 1: Lega merilnih mest za zbiranje temperaturnih podatkov v Ledenici

Vir podatkov: Ravbar in Košutnik, 2014.
Hitrost gibanja zraka smo merili v obdobju meseca in pol ob močnejšem kroženju zraka v
hladnejši polovici leta. Meritve smo opravljali s termičnim anemometrom Testo 425 (območje
merjenja 0–20 m/s, natančnost ±0,03 m/s, resolucija 0,01 m/s ), ki je zaznaval tudi nizke
hitrosti vetra. Merili smo na višini 20 cm nad tlemi. Hitrost smo merili na 7 stalnih merilnih
mestih. Prvo, »vhod«, smo izbrali zaradi zožitve in posledične večje hitrosti vetra. Ta se
zmanjša, ko se za vhodom jama razširi, zato smo sredi pobočja merili na merilnem mestu
»kamen«. Naslednje merilno mesto je »dno«, četrto »balkon« in peto »galerija«. Občasno
smo merili še na prehodu v umetni rov in v Srebrni dvorani. Hitrost gibanja zraka iz jame smo
merili na merilnem mestu »polica«, ki se nahaja vzdolž SV pobočja udornice ob vhodu v
jamo zraven najvišjega dela vhoda. Drugo mesto izhajanja zraka je na merilnem mestu
»brezno« v Permetovi dvorani, kjer smo merili ob največji spremljajoči odprtini s premerom
20 cm. Anemometer nam ni omogočal določevanja smeri zračnega toka, zato smo se v ta
namen poslužili dimne paličice. Podatke o hitrosti vetra smo statistično obdelali in razložili.
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Preglednica 2: Merilna mesta za merjenje hitrosti gibanja zraka v Županovi jami
Merilno mesto

Položaj

vhod
vhod skozi Ledenico
kamen
vhodno pobočje
dno
dno
balkon
spodnji del Z pobočja
galerija
srednji del Z pobočja
Srebrna dvorana
vrh umetnega rova
brezno
večja odprtina pri vhodu skozi Brezno
polica
Z pobočje pred vhodom v Ledenico
* Oddaljenost od vhoda skozi Brezno.

Nadmorska
višina (m)
425
419
416
420
424
451
465
430

Oddaljenost od
vhoda (m)
/
14
17
27
33
30*
/*
1 m pred vhodom

Slika 2: Lega merilnih mest za merjenje hitrosti gibanja zraka v Županovi jami

Opazovanje rasti ledenih kapnikov in merjenje njihove velikosti v Ledenici smo opravljali
dnevno v času njihovega pojavljanja. Meritve višine smo opravljali na 5 merilnih mestih, ki
smo jih glede na predvidene temperaturne značilnosti in območja zmrzovanja namestili po
različnih lokacijah, kjer je neposredno na ploščo kapljala prenikajoča voda. Ker je bilo
obdobje pred prvo ohladitvijo in začetkom zmrzovanja precej sušno, je kapljalo na malo
mestih, vendar na tistih, ki so stalnejša in za potrebe merjenja tudi bolj relevantna. Zaradi
večje objektivnosti smo pripravili merilne plošče iz stirodurja z nastavljivo višino tačk.
Material smo izbrali glede na vzdržljivost, slabo vpojnost za vlago in enostavnost izdelave,
slabše pa se je izkazala izbira materiala tačk, saj se kovina bolj podhladi kot kamen. Da smo
preprečili morebitni človeški vpliv smo merilna mesta namestili nekoliko stran od turistične
poti. Plošče smo namestili nekaj dni pred pričakovanim začetkom zmrzovanja, da je material
dosegel enako temperaturo kot okolica. Peto merilno mesto ni imelo podstavka, saj ravne
betonske stopnice omogočajo objektivno meritev. Podrobnosti vsakega merilnega mesta so
10

predstavljene v tabeli. Na podlagi opazovanja s terenskim delom bomo opisali značilnosti
ledu v Ledenici.
Preglednica 3: Merilna mesta za merjenje višine ledenih kapnikov
Merilno
mesto
1
2
3
4
5

Položaj
dno
vhodno pobočje
balkon
galerija
vhodne stopnice

Nadmorska
višina (m)
416
419
420
424
422

Tip merilnega
mesta
podstavek
podstavek
podstavek
podstavek
beton

Oddaljenost od
vhoda (m)
17
14
28
33
12

Slika 3: Lega merilnih mest za merjenje višine ledenih kapnikov v Ledenici

Končni cilj je interpretacija jamske klime na podlagi zbranih meritev in opazovanja.
Predstavili bomo, kako parametri jamske klime součinkujejo med seboj in tudi na površje v
jami, kar bomo dosegli s terenskim delom, statistično obdelavo podatkov in izrisom skic s
programom Corel Draw.
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3. Pregled literature in raziskav
O Županovi jami je veliko literature, zato se bomo omejili na tiste vire in literaturo, ki
obravnavajo speleološke in fizičnogeografske značilnosti. Gospodarič (1987) je opisal
geološke značilnosti, tektonsko zgradbo in hidrološke značilnosti širšega območja Županove
jame s poudarkom na Taborskem hrbtu. Podrobno geološko zgradbo širše okolice Županove
jame je kasneje opisal Buser (2006). O hidrografski mreži Grosupeljskega polja in vodnega
zaledja Županove jame je pisal Meze (1981). Barvanje voda za ugotovitve podzemnih
pretokov je opravil Pick, povzel pa Šerko (1946). Nekatere hidrološke značilnosti izvirov pod
Taborskim hrbtom je proučevala Nataša Ravbar (2006).
Pri razlagi teoretskih osnov jamske mikroklime se opiramo predvsem na tuje avtorje. O
parametrih jamske mikroklime pišejo Mihevc (1993, 2008), Gams (2004), Luetscher in
Jeannin (2004), Ford in Williams (2007), Badino (2010) in de Freitas (2010). O radonu v
kraških jamah piše Gillieson (1996).
O pojavljanju ledu v jamah so pisali Racovita in Onac (2000), Luetscher in Jeannin (2004;
2004b), Ford in Williams (2007), Persiou, Onac, Persiou (2011), o oblikah ledu pa še Mihevc
(1993). Vpliv ledu na jamsko mikroklimo in kamnino so poleg že omenjenih proučevali tudi
Gams in Gustinčič (2001), Slabe (2014) ter Zupan Hajna (2014). O ledenih jamah v Sloveniji
v novejši literaturi pišejo Mihevc (1993, 2008) ter Košutnik in sod. (2014).
Pri metodologiji prikaza rezultatov in opisa vrednosti jamskih parametrov se bomo oprli na
Kranjc in Opara (2002), Luetscher (2004), Badino (2010), de Freitas (2010), Šebela in Turk
(2011), Šebela (2014; 2016) ter Ravbar in Košutnik (2014).

3.1. Raziskave v jami
Osnovne podatke o jami smo povzeli po Samec (1996), Viršek (2006), Jamskem katastru (Ekataster jam, 2016) in geodetskem posnetku jame (Drole, 2007).
Prvi raziskovalec Ledenice in, kot domneva novejša interpretacija (Zwitter, 2014), tudi
Županove jame, je bil Valvasor. Zapise o raziskovanju jame je objavil leta 1869 v Slavi
vojvodine Kranjske (Valvasor, 2009). Valvasorju je sledil Hacquet (1784) – njegove zapise o
Ledenici smo povzeli po prevodu Westerja (1957). Vtise o prvem pristopu v Županovo jamo
je zapisal Perme v svojih spominih (1927), ki sta jih kasneje povzela Samec (1996) in Viršek
(2006). Bohinec je objavil prve podrobnejše speleološke raziskave Ledenice in do takrat
znanega dela Županove jame (1927). Takrat so jamo geodetsko izmerili in izrisali načrt, zapisi
pa obsegajo rezultate proučevanja nekaterih morfoloških oblik, morfometrično analizo
obstoječih dvoran ter nekatere hidrografske in klimatske značilnosti.
Naslednje raziskave sedmih znanih dvoran Županove jame je opravil Gospodarič s sodelavci
(1987). Zajemale so opis geološke zgradbe in tektonskih razmer, raziskal je nekatere
morfološke oblike in z morfometrično analizo določil tudi dve domnevni morfološki etaži.
Podrobno je raziskoval jamske sedimente in določil njihovo plastovitost. Z določevanjem
njihovega izvora je podal prvo speleogenetsko razlago Županove jame. Njen nastanek pripiše
nekdanji jamski reki, katere relikt je morda potok Močilo, ki ponika pri Velikih Lipljenah oz.
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Malikovcu. Gladino današnje talne vode oceni na 340 m n. m. Ilovice v jami je geokemično
proučevala Istenič (1987).
Kranjc (1996) je povzel in dopolnil nekatere do sedaj znane geološke, hidrološke in
morfološke ugotovitve, omenil pa je tudi različne generacije sig. Dopolnil je speleogenetske
ugotovitve o jami. Nekdanjo jamsko ponikalnico, ki naj bi ustvarila jamo, poimenuje
»Paleopodlomščica«. Ta naj bi tekla z nekdaj višjega podolja od Škocjana v smeri proti
Županovi jami, ponikala nekje na južnem delu Taborskega hrbta in ponovno izvirala nekje v
okolici današnje Ledenice. Z raztapljanjem površja se je tok reke in izvir prestavljal nižje.
Današnjo gladino talne vode oceni na 350 m n. m. Perpar je zapisal podrobnosti odkritja
Igorjeve dvorane (Perpar, 1996; Perpar, 1997).
Ravbar in Kranjc (2006) sta opravila zaokrožen pregled do sedaj znanih speleomorfoloških
oblik in procesov. Podrobneje razložita, kako se je jama odprla na površje, omenjata zmrzalno
preperevanje v Ledenici in opišeta korozijsko delovanje vode na apnenec ter njen vpliv na
nastanek jame in kapnikov. Ravbarjeva je izrisala pregledno karto morfoloških oblik,
procesov in pojavov v Županovi jami.
V jami od leta 2011 Šebela opravlja monitoring merjenja tektonskih mikropremikov. Zaznani
so manjši tektonski premiki (Šebela, 2015).

3.2. Dosedanje raziskave jamske mikroklime
Prve meritve temperature in vlažnosti v jami je opravil Bohinec (1927). Ugotavlja, da so
spremembe temperature v notranjih delih jame majhne in da je vlažnost zelo visoka. Omenja
še, da je z odprtjem brezna v Permetovi dvorani prišlo do mešanja zunanjega in jamskega
zraka, kar je povzrožilo destrukcijo kapnikov. Kranjc (1990) poudari, da je bila prvotna
jamska klima precej stabilna in da se je z odkopom umetnega rova med Ledenico in
Permetovo dvorano spremenila, ne omenja pa, kako. Ledenico opiše kot žepasto, statično
jamo, ki se zrači v hladnem delu leta, ko hladnejši zunanji zrak izpodriva toplejšega
jamskega. Zapiše, da je zimska temperatura v Ledenici pod 0 ºC, poleti pa ne preseže 4 ºC.
Ravbar in Kranjc (2006) sta podala prvo razlago kroženja jamskega zraka med Ledenico in
Permetovo dvorano. Ugotavljata, da v topli polovici leta toplejši zunanji zrak vdira v jamsko
atmosfero skozi brezno v Permetovi dvorani in piha proti izhodu v Ledenici. Pri tem
postopoma segreva tamkajšnje jezero hladnega zraka. Pozimi se jama zrači, zunanji hladni
zrak vstopa v Ledenico, izpodriva toplejšega jamskega in iz jame izhaja skozi brezno.
Presetnik in Jazbec (2006) sta v sklopu proučevanja netopirjev od decembra 2002 do
novembra 2003 opravljala mesečne temperaturne meritve v vseh dvoranah. Omenjata, da je
Ledenica najhladnejši del jame s povprečno letno temperatruro 4,4 ºC, vendar zgolj pri tleh.
Zrak pod stropom je dovolj topel, da netopirji prezimujejo tudi v tej dvorani.
Leta 2009 sta Ravbar in Košutnik pričela z monitoringom jamskih temperatur. Proučujeta
variacije temperatur v jamski atmosferi ter nekatere dejavnike, ki vplivajo nanje, posebno
vpliv jamskih turistov. Objavila sta podrobno analizo temperaturnih meritev med julijem 2010
in junijem 2012. Poudarila sta letno, sezonsko in dnevno variacijo temperatur, pokazala na
korelacijo med zunanjim in jamskim zrakom ter naredila model gibanja zraka, kjer je zimski
enak že omenjenemu. Menita, da gibanje zraka v toplejši polovici leta poteka tako, da zunanji
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zrak vteka v Ledenico, se nad jezerom hladnega zraka, ki se počasi zmanjšuje, dviga proti
Permetovi dvorani in tam izhaja skozi brezno (Ravbar, Košutnik, 2014).
Od parametrov, ki so z jamsko mikroklimo močno povezani, je značilnosti prenikle vode, kot
so temperatura, specifična prevodnost in vsebnost karbonatov, raziskovala Janja Kogovšek
(1990), Urbanc, Kogovšek in Pezdič pa izotopsko sestavo kisika in vodika prenikle vode
(1990). Dinamiko odlaganja sige sta proučevala Gams in Kogovšek (1998). Glede na različno
karbonatno trdoto vode, na katero vpliva količina padavin, se v jami odloži med 25 in 180 mg
CaCO₃/l. Meritve radona v jami in izračuni sevalnih doz so pokazali, da je efektivna doza
zaradi radona v času enournega obiska jame zelo nizka, in sicer okrog 0,02 mSv (Vaupotič,
2007).
O ledu v jami je prvi pisal Valvasor (2009), podrobnejših raziskav, razen občasnih poročil o
pojavljanju ledu in fotografij, ni. S projektom monitoringa značilnosti ledenih jam se ukvarja
Košutnik (Košutnik in sod., 2014), zajeta je tudi Županova jama.

14

4. Fizičnogeografske značilnosti območja
4.1. Lega območja
Županova jama in Ledenica pod Taborom ležita na zahodni strani Taborskega hrbta, južno od
griča Tabor (492 m n. m.) v vznožju Malega Ostrka (498 m n. m.) (Kranjc, 1996). Taborski
hrbet pripada JZ delu Grosupeljske pokrajine. Ta predstavlja SZ del Dolenjskega podolja,
nižjega površja med vzhodnim robom Ljubljanskega barja in Krško kotlino znotraj Dinarske
pokrajine. Hrbet leži med Ponovo vasjo na severu in Velikimi Lipljenami na jugu ter grapami
Medvedice na zahodu in dolino Podlomščice na vzhodu. Z zahoda, severa in vzhoda ga
obdaja Grosupeljsko polje, imenovano tudi kotlina. Širše grosupeljsko območje leži na
dolomitni osnovi z razvitim rečnim reliefom, južni predeli pa na apnencih z vmesnimi vložki
slabo zakraselih dolomitov (Slovenija, Pokrajina in ljudje, 1998).
Slika 4: Lega Županove jame v Sloveniji

Vir: Karta Slovenije, 2016.

4.2. Geološke značilnosti
Taborski hrbet gradijo spodnjejurski liasni apnenci in zgornjetriasni norijskoretijski dolomiti.
Spodnji del vzhodnega pobočja, robovi doline Podlomščice ter območje med Malo vasjo in
naplavno ravnico Šentjurščice so v dolomitu. Liasni apnenec gradi pretežni del hrbta (Buser,
1974; 2006, Gospodarič, 1987).
Zahodno od Taborskega hrbta med Št. Jurijem in Malimi Lipljenami je pas spodnjetriasnih
rjavkastih do rožnatih dolomitov, ki so najstarejše kamnine na obravnavanem območju. Med
Velikimi in Malimi Lipljenami je nezakraselo območje iz triasnih dolomitov, kjer je razvit
fluvialni relief z vodami, ki ponikajo v podzemlje na stiku z jurskimi apnenci. Med Železnico
in Škocjanom je območje, kjer se nahaja rdeči boksit ali aluminijeva ruda, ki na
obravnavanem območju vsebuje tudi precej železa. Nad boksitom se nahajajo rdeči peščenjaki
in glinovci, nad njimi pa dolomit in laporji. Sledovi izkopavanja železove rude so še vidni na
površju. Rdeče ilovice so najmlajše pliocenske plasti obravnavanega območja. Pričenjajo se
pri Ponovi vasi, na severu segajo do Šmarja - Sapa in Grosuplja, obdajajo pa tudi naplavno
ravnico Podlomščice. Nastale so kot netopni ostanek zakrasevanja apnencev in dolomitov in
so ponekod debele več metrov (Buser, 2006). Več jih je na dolomitih, na apnencih se nahajajo
v glavnem v kraških špranjah. V Županovo jamo je naplavljene veliko rdeče ilovice.
15

Naplavne ravnice Šentjurščice, Bičja in Podlomščice so iz holocenskih sedimentov,
prevladujeta organogena glinasta prst in peščena ilovica (Gospodarič, 1987).
Županova jama leži v temnosivih skladovitih apnencih Taborskega hrbta, ki so začeli nastajati
v spodnji juri oz. liasu pred okoli 200 milijoni let. Pred okoli 185 milijoni let so morsko dno
poselile školjke iz skupine litiotid, ki so značilne za liasno obdobje, in pomembni fosili. Pri
Županovi jami se pojavlja vrsta Lithioperna scutata. Njihove lupine so močno podaljšane v
višino in velike okoli 80 cm. Po odmrtju so se ploskoma prevrnile na morsko dno, kjer jih je
pokrilo apnenčevo blato. Sčasoma se je iz tega izoblikoval trden apnenec. Školjke so rasle
zelo na gosto, zato je vmesnega veziva malo. Ker je njihova lupina trša od veziva, so na
apnencu vidne izstopajoče kalcitne žile. Debelina skladov je okoli 200 m, posamezne plasti na
mestu Županove jame pa so debele med 0,5 in 2 m (Buser, 2006). Gospodarič (1987) navaja,
da je debelina skladov na območju Županove jame do 500 m, okoli Ponove vasi pa do 250 m.
Slika 5: Geološka karta okolice Županove jame

Obravnavano ozemlje je del zahodnodolenjskih mezozojskih grud, ki se na zahodni strani
Taborskega hrbta preko dobrepoljskega preloma dotikajo želimeljsko-ortneške grude.
Dobrepoljski prelom kot najbližji večji prelom poteka zahodno od Županove jame v smeri od
Velikih Lipljen proti Št. Juriju in Škofljici. Ob prelomu so triasni dolomiti močno zdrobljeni,
zato je na tem območju več nekdanjih manjših peskokopov. Območje zahodno od preloma je
antiklinala, kjer so na površje prišli starejši, danes nezakraseli triasni dolomiti. Vzhodno od
preloma leži sinklinala, višje ležeča gruda, sestavljena predvsem iz liasnih apnencev, ki ji
pripada Taborski hrbet. Je dobro zakraselo območje. Os sinklinale poteka v smeri sever–jug,
vzhodno in zahodno krilo pa vpadata proti središču. Skladi apnenca pri jami ležijo pod kotom
20º–40º proti severozahodu. Prelomi in razpoke sinklinale so v smereh severozahod–
jugovzhod ali severovzhod–jugozahod. Območje je skupaj z lezikami dovolj pretrto in
prepustno za prenikanje padavin ter korozijsko in sedimentacijsko aktivnost (Gospodarič,
1987).
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Skladovita sestava Županove jame je, kot omenja Gospodarič (1987), prekinjena s štirimi
manjšimi prelomi. Prvi prelom poteka ob vhodu v Ledenico prečno na potek skladov. Vhod v
jamo je razpotegnjen v smeri preloma. Drugi prelom, ponovno prečno na sklade, je viden na
vstopu v umetni rov, kjer so dobro vidne podorne skale. Na prehodu iz Permetove v Veliko
dvorano je prav pod drsno ploskvijo tretjega preloma rov poglobljen v manjše brezno. Četrti
prelom poteka v odkopanem dostopu iz Blatne v Matjaževo dvorano. Na koncu Zadnje
dvorane je ponovno viden prelom, ki smo ga omenili že v Ledenici. Na začetku Matjaževe
dvorane je v prelomu nameščen ekstenziometer, ki od leta 2011 zapisuje velikost, smer in
rotacijo mikropremikov. Zaznava manjše tektonske premike, do 0,04 mm (Šebela, 2015).

4.3. Hidrološke značilnosti
Taborski hrbet v glavnem sestavljajo dobro prepustne karbonatne kamnine, zato se je v njem
izoblikoval kras. Kraški vodonosnik se napaja izključno z vodo avtigenega izvora. Površinsko
tekoče vode se, razen v vrtači pri Cerovem, ne pojavljajo. Deževnica preko sistema razpok in
kanalov v matični kamnini relativno hitro ponikne in podzemeljsko odteka proti
severovzhodu v izvir Podlomščice, izvire pri Trontlju ter nekatere manjše občasne izvire na
stiku z neprepustnimi naplavinami (Ravbar, 2006).
Vodno zaledje Taborskega hrbta predstavljajo nekraški predeli med Velikimi Lipljenami na
severu in Škocjanom na jugu, kjer teče več krajših potokov, ki na stiku z apnenci poniknejo.
Pred ponikvami potokov Močilo in Podkamen pri Malikovcu ob večjih vodah nastaja manjše
jezero (Meze, 1981). Barvanje za določanje podzemeljskih vodnih povezav leta 1913 je
pokazalo, da voda od tu odteka k izvirom Šice na Radenskem polju (Šerko, 1946). V
podzemlju se voda pretaka po korozijsko razširjenih razpokah ali tektonsko pogojenih kanalih
v različnih smereh proti izvirom na obrobju Taborskega hrbta, kjer se ponovno pojavi na
vododržnih območjih. Ker človeku dostopnih vodnih jam na območju ni, so nam zanesljive
vodne povezave med ponori in izviri nepoznane (Ravbar, 2006).
Površinsko tekoče vode zahodno od Taborskega hrbta se iz izvirov Krokarice in Vira stekajo
v Šentjurščico, ki se pred Ponovo vasjo izliva v potok Bičje. Ta se izliva v vzhodno od
Taborskega hrbta tekočo Podlomščico, nato skupaj iztekata na Radensko polje, od tam pa
proti izvirom Krke (Ravbar, 2006). Ponikve se pojavljajo v strugi Krokarice, v grapah
Medvedice in v strugi Šentjurščice (Gospodarič, 1987). Barvanje vode so leta 1918 opravili
pri požiralniku v Št. Juriju, kjer se je izkazalo, da voda ponovno izvira pri Trontlju (Šerko,
1946). Barvanje na Šentjurščici so leta 1962 ponovili in potrdili rezultate (Gospodarič, 1987).

4.4. Geomorfološke značilnosti
Po zaključku gubanja in odteku morja je območje južno od Ljubljanskega barja proti izvirom
Krke postalo nizek in uravnan svet. Vode so površinsko odtekale proti Barju na
severozahodu. Ker se je dolina Krke hitreje vrezovala in poglabljala, je dosegla nižjo
nadmorsko višino kot Barje. Prihajalo je do bifurkacije in kasneje do pretočitve voda v
porečje Krke. Zaradi vse intenzivnejšega zakrasevanja se je voda čedalje bolj pretakala tudi
podzemeljsko. Sčasoma je prihajalo do prestavljanja toka nižje v podzemlje, zato so višji deli
dolin postajali suhi (Kranjc, 1996).
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Takšna je denimo Škocjanska dolina, v literaturi omenjena tudi kot Staroapensko podolje,
nižje območje, ki poteka od Škocjana proti Velikim Lipljenam in je genetsko verjetno slepa
dolina kontaktnega krasa na stiku slabše prepustnih triasnih in dobro prepustnih jurskih
kamnin. Na tem območju je več ponikalnic, kraških izvirov in ponikev (Meze, 1981;
Gospodarič, 1987; Kranjc, 1996). Vzhodno od Škocjanske doline na jurskih apnencih leži
vrtačasti ravnik (Gams, 2004).
Območje Taborskega hrbta je dobro zakraselo. Med površinskimi kraškimi oblikami je največ
vrtač. Pojavljajo se v glavnem na položnejših pobočjih in robovih hrbta, kjer njihova gostota
doseže tudi do 65 vrtač na km². Našteti jih je možno 76, njihova povprečna gostota pa je 17
vrtač na km² (Ravbar, 2006).
V široki vrtači s plitvo naplavino pri Cerovem se pojavlja površinski tok, dolg okoli 50 m
(Gospodarič, 1987). Napaja ga več blizu ležečih občasno delujočih izvirov in spodnji stalni
izvir, ki ležijo v manjši zatrepni dolini. Stalni izvir je ujet v skalno korito, kar lahko razložimo
z upadom gladine podzemne vode, čemur potok sledi s korozijskim raztapljanjem in
vrezovanjem v živoskalno dno. Voda ponikne prav tako v živoskalno dno v dveh ponikvah
sredi vrtače, pretoki pa so nizki.
Na ožjem območju Taborskega hrbta je registriranih deset jam. Prevladujejo brezna do 20 m
globine, med jamami so štiri daljše od 100 m; Županova jama je najdaljša. Širše hidrografsko
območje med Škocjanom, Rožnikom in Velikimi Lipljenami prispeva še 7 jam, od tega je 6
brezen in ena krajša jama (Ravbar, 2006; Kataster jam, 2016).
Gams (2004) meni, da so pliokvartarne gline na območju Dolenjskega podolja v času, ko je
bila gladina talne vode bližje površju, zavirale globinsko zakrasevanje. Večjih jam je zato
malo, več jih je na višjem obodu.
Grosupeljsko polje je sestavljeno robno kraško polje, kamor se stekajo potoki s severnih
nekraških predelov in južnih kraških. Združijo se južno od Grosuplja in skupaj iztekajo na
Radensko polje (Gams, 2004). Na stiku Taborskega hrbta in naplavin Grosupeljskega polja se
pojavlja veliko stalnih in občasnih kraških izvirov. Največji med njimi je Podlomščica ob
vzhodnem pobočju, ki izvira v zatrepni dolini, dolgi kilometer in pol. Na pobočju doline sta
vidni dve nekdanji terasi v naplavini. Ob desnem bregu je še več stalnih in občasnih izvirov
(Meze, 1981).

4.5. Splošne klimatske značilnosti
Območje okolice Županove jame ima zmernocelinsko vlažno podnebje s toplimi poletji in
mrzlimi zimami. Povprečna letna temperatura na meteorološki postaji Sevno na Dolenjskem
(545 m n. m.) je v obdobju med 1981–2010 9,5 ºC, povprečna najvišja dnevna temperatura
13,9 ºC in povprečna najnižja 6,2 ºC. Povprečno število dni z najnižjo temperaturo pod 0 ºC je
84 in povprečno število t. i. ledenih dni, z najvišjo temperaturo pod 0 ºC, 25. Poletne
temperature velikokat presežejo 25 ºC, povprečno število teh dni v navedenem obdobju je 39.
Povprečna količina padavin je 1214 mm, s prvim viškom poleti in drugim jeseni. Povprečno
število dni s snežno odejo je 48 (Arhiv meteoroloških podatkov ARSO, 2016).
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5. Značilnosti Ledenice in Županove jame
Po jamskem katastru je Županovi jami dodeljena katastrska številka 27, Ledenici pa 33 (Ekataster jam, 2016), vendar je danes v rabi skupno ime Županova jama. Ta je suha ali fosilna
kraška jama brez tekoče vode. Jamski sistem obsega osem raziskanih dvoran. V dolžino meri
710 m, med najnižjo (najgloblje brezno na zaključku Zadnje dvorane, 392 m n. m.) in najvišjo
(vstopno brezno v Permetovi dvorani, 468 m n. m.) točko je 76 metrov višinske razlike. V
jamo vodita dva vstopa. Glavni del je bil odkrit skozi t. i. Brezno pri Opolzkem kamnu, vhod
v Ledenico pa se odpira v manjši udornici nižje v pobočju (spodnji rob udornice je na 434 m
n. m.) na višini 425 m n. m. (Drole, 2007). Sedem dvoran je dostopnih za obiskovalce,
dolžina poti za turistični ogled je 610 m. V času med 1946 in 1996 se je jama imenovala
Taborska jama po bližnjem Taboru (Samec, 1996).

5.1. Speleološke raziskave
Med lokalnim prebivalstvom je bila sprva poznana le Ledenica. V njej naj bi se domačini po
ljudskem izročilu skrivali pred Turki, uporabljali pa so jo tudi za shranjevanje živil (Viršek,
2006). Prve speleološke raziskave Ledenice je opravil Janez Vajkard Valvasor (Valvasor,
2009), sledil mu je Baltazar Hacquet (Wester, 1957).
Leta 1926 se je domačin Josip Perme, župan takratne občine Št. Jurij, namenil raziskati
Brezno pri Opolzkem kamnu, ki je bilo med domačini dobro poznano. Perme, pa tudi drugi
otroci, so brezno raziskovali že kot najstniki. Njegov cilj je bil skupaj s tremi sodelavci najti
morebitni prehod v Ledenico, odkrili pa so nove jamske prostore, ki se danes imenujejo
Županova jama. V prvem raziskovanju so prišli do Velike dvorane in opravili prva merjenja.
Perme je o svojem odkritju takoj poročal Muzejskemu društvu za Slovenijo, jamarji Društva
za raziskavanje jam pa so jamo izmerili in jo v letih 1926–1927 podrobneje raziskali. Novica
o odkritju se je hitro širila, nepazljivi obiskovalci pa so v jami naredili kar nekaj škode, zato
so kmalu po odkritju brezno zaprli z železnim pokrovom (Viršek, 2006).
Županova jama je bila prva jama na Dolenjskem, ki jo je Društvo za raziskavanje jam
podrobno proučilo in raziskalo po strokovno sestavljenem interdisciplinarnem programu, ki je
kot novost predvideval tudi speleološke raziskave po vzoru tujih avtorjev. Rezultate dela in
prvi načrt jame je zapisal W. Bohinec (Bohinec, 1927), objava pa velja za prvo slovensko
znanstveno speleološko objavo (Kranjc, 1990).
Ureditev jame za turistični obisk je hitro stekla. Za ta namen so ustanovili Društvo za ureditev
podzemeljskih jam. Otvoritev je bila že eno leto po odkritju. Skozi vhodno brezno so postavili
stopnice, v vhodni Permetovi dvorani poravnali tla in uredili pot po jami, ki so jo na nekaterih
mestih zavarovali z leseno ograjo (Viršek, 2006). Zanimanje za ogled jame je bilo precejšnje,
saj so turistične jame Notranjskega in Primorskega krasa v tem obdobju pripadale Italiji in je
bila Županova jama edina turistično urejena jama v Sloveniji (Kranjc, 1990).
Z dimnim preizkusom so ugotovili zasutost prvotnega povezovalnega rova med Ledenico in
Županovo jamo, zato so za lažji pristop v jamo leta 1931 pričeli s kopanjem umetnega rova.
Dela so zaključili leta 1935, v umetnem rovu zabetonirali stopnice, v Srebrni dvorani uredili
usek skozi sedimente, skozi Ledenico uredili pot in vhod zaprli s kovinsko rešetko. Pri vstopu
so postavili napis »Vhod skozi Ledenico v Županovo jamo«, da se ime Ledenica sčasoma ne
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bi pozabilo, vendar se je v splošni rabi zaradi enostavnosti uveljavilo ime Županova jama.
Hkrati so ureditvena dela potekala tudi drugje po jami. Po celotni trasi turistične poti so
uredili lesene konstrukcije in jih postopoma zamenjevali za betonske. Leta 1936 so jamo v
celoti osvetlili. Naslednjega leta so kot nadaljevanje Blatne dvorane odkrili še Matjaževo in
Zadnjo dvorano, ki so ju po razširitvi povezovalnega rova priključili k turistični poti. 1946.
leta so jamo zaradi političnih razmer preimenovali v Taborsko jamo po bližnjem Taborskem
hribu (Viršek, 2006).
Slika 6: Vhod v Županovo jamo skozi Brezno pri Opolzkem kamnu (puščica). Desno od
vhoda so tla odmrznjena zaradi izhajanja toplega jamskega zraka.

Foto: Jere, L., 2016
Leta 1996 so jami na željo domačinov povrnili prvotno ime Županova jama. Jamarji
Jamarskega kluba Železničar so jo v devetdesetih letih 20. stoletja večkrat raziskali in poleg
nekaj manjših rovov in brezen odkrili tudi novo dvorano, po odkritelju poimenovano Igorjevo
dvorano (Perpar, 1996; 1997; 2001).

5.1.1. Valvasorjev opis Ledenice in Županove jame
Valvasorjev opis Ledenice oz. Županove jame je hkrati tudi njun prvi speleološki opis. Več
avtorjev navaja, da je Valvasor pisal (le) o Ledenici (Bohinec, 1927, 1977; Kranjc, 1990;
Samec 1996, 2006; Gams, 2004), novejša interpretacija besedila pa nam ponuja nove razlage
(Zwitter, 2014). Primerjava takratne (če zaupamo zapisom) in zdajšnje morfologije jame
nakazuje, da je Valvasor obiskal tudi del današnje Županove jame.
Opisu spusta v Ledenico sledi zapis, da se »naprej navzdol pride do mogočne soteske«
(Valvasor, 2009, str. 304), kar bi lahko ustrezalo domnevnemu rovu ob severni jamski steni,
ki se je morda nadaljeval iz današnje tamkaj ležeče votline, katere večji del je skozi stoletja
zasulo podorno kamenje s stropa. Dalje Valvasor trdi, da se na levi strani povzpne navzgor,
kjer se pride do kupole z ledom, kar bi ustrezalo današnji situaciji dviga zahodnega pobočja,
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kjer se še danes pojavlja led. Od tu naprej se je šlo navzgor, kjer naj bi »spet bile različne
luknje in jame« (Valvasor, 2009, str. 305).
Opisom je mogoče slediti do kupole nad zahodnim pobočjem, kjer je bil proti severu do leta
1935 konec dvorane zaradi zasutega rova. Morda je bil v njegovem času na tem mestu možen
prehod v danes neznani obliki. Zapis o jami, kjer je na vseh straneh mnogo lukenj, bi lahko
ustrezal le Permetovi dvorani, saj Ledenica nima dodatnih rovov, ki jih opisuje, niti ne kaže,
da bi kje lahko bili. Novejša interpretacija Slave, kot jo zapiše Zwitter, je, da so takrat že
poznali del kasneje poimenovane Županove jame, ki ga je obiskal tudi Valvasor. Zapis bi se
lahko skladal z vzponom proti Srebrni in Permetovi dvorani in dalje proti Veliki dvorani,
kamor pa sam ni šel (Zwitter, 2014). Ker pa vemo, da je bila Srebrna dvorana pred izkopom
useka zelo nizka (okoli 1 m) je čudno, da raziskovalec ne bi omenil gotovega plazenja skozi
ta del.
Misel, da je Valvasor res prišel v Permetovo dvorano, morda tudi skozi Brezno pri Opolzkem
kamnu, nakazujejo predvsem zapisi v četrti knjigi podrobnejšega topografskega poglavja, kjer
govori o tretji jami pod Taborom. Tam se je potrebno spustiti navzdol, povsod pa so sveče in
še »veliko drugih likov iz kamna, ki izraščajo iz vodnih kapljic in pridobivajo trdnost kamna«
(Valvasor, 2009, str. 583). Takšnih v Ledenici (vsaj danes) ni, poleg tega pa je jasno zapisal,
da se tam nahajajo ledeni kapniki (Valvasor, 2009, str. 304). Kljub temu nam nadaljevanje
tega zapisa vzbudi dvome o pravilnosti, saj že v naslednjem stavku omeni, da s stropa visijo
ledene sveče. Nadaljnji zapis nakazuje na nadaljevanje jame »na desni strani še naprej in
strahotno globoko, ne brez groze zaradi te globine, še naprej navzdol v naslednjo jamo«
(Valvasor, 2009, str. 583), domnevno proti Veliki dvorani, in tudi levo, navzgor, kjer so
ledene sveče. V Permetovi dvorani možnosti levo navzgor ni, pa tudi nastajanje ledenih
kapnikov zaradi poznavanja klime gotovo ni bilo možno. Morda je Valvasor pomešal zapisa
druge in četrte knjige oz. drugega le drugače zapisal, ali pa bi morali neskladje pripisati
raziskovalčevi težki predstavljivosti območja zaradi slabe razsvetljave in temu, da sam ni
prišel do vseh odprtin.

5.2. Speleomorfologija
5.2.1. Ledenica
Današnji vhod v Ledenico se odpira na dnu manjšega udora. SZ stena udora je navpična in
močno krušljiva, JV pobočje pa strmo, s skalnimi bloki in preperelino. Naklon pobočja je
verjetno preoblikovan zaradi izdelave stopnic. Na SZ steni je dobro viden položaj vpada
skladov in prelom, ki poteka prečno na sklade. Vhod v jamo poteka ob omenjenem prelomu
in vzdolž poteka skladov.
SZ stena je močno podvržena zmrzalnemu preperevanju, ki povzroča vsakoletno krušenje
manjših skal ob otoplitvah. Ob odjugi januarja 2004 je na stopnišče pred vhodom padla večja
skala, zaradi stalnega krušenja pa je bilo potrebno zgraditi podporni zid. Jama je bila zaradi
varnosti zaprta kar pol leta (Viršek, 2006).
Dno prostorne, žepasto oblikovane Ledenice, dolge 102 m in globoke 26 m (Ledenica, 2016)
leži na 416 m n. m. Dvorana je sekundarno preoblikovana z večjim vadoznim breznom in z
rušenjem jamskega stropa. Vhodno pobočje je melišče, ki je nastalo z udorom stropa. Dno
Ledenice je ozko v smeri SZ–JV in se kmalu vzpne v obliki zahodnega pobočja proti
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najvišjim delom Ledenice. Spodnje predele pobočja sestavljajo večji podorni bloki z recentno
sigo, zgornje pa drobnejši grušč, pomešan z ilovico, ki so ga tja odlagali iz umetnega rova in
je torej umetnega nastanka. Kakšno je bilo pobočje pred odkopom, ni znano, verjetno pa je
bilo na podlagi Valvasorjevih opisov (Valvasor, 2009) strmejše. Vzdolž končne zahodne
stene se dviguje kamin, katerega vrh je le malo pod površjem. Stene so v celoti prekrite s sigo,
to pa je tudi mesto, kjer je v Ledenici največ sige, najverjetneje ker ni zmrzalnega
preperevanja.
Slika 7: Manjši udor, ki je hkrati vhod v Ledenico

Foto: Jere, L., 2016
Na prehodu iz Ledenice v umetni rov je videti korodirane jamske stene in strop, kar je
posledica izločanja vode iz zraka zaradi kondenzacije ob mešanju toplejšega in hladnejšega
zraka. Iz kamnine izstopajo odpornejše kalcitne žile.
Pod previsom SZ stene tik nad današnjimi tlemi je ohranjen del nekdanjega jamskega stropa.
Verjetno je kamnina manj pretrta, saj ni prišlo do podiranja stropa. Strop večinoma prekriva
starejša bela siga, ki se na več mestih lušči zaradi zmrzalnega preperevanja in kondenzne
korozije. Opaziti je nekaj stropnih kotlic. Na robu previsa sta dva večja stalaktita starejšega
nastanka, spodaj ravno odsekana na različnih višinah. Siga je večinoma bela z vmesnimi
vložki rjavkaste sige, je precej poškodovana in mestoma odpada. Nastanek že zaradi same
velikosti sodi v obdobje pred udiranjem stropa, saj današnje klimatske razmere ne omogočajo
nastanka kapnikov takega tipa.
Starejša siga se pojavlja na več mestih po dvorani in je rdeče ali belo obarvana. Vzdolž
celotne Ledenice je na več mestih po stenah oblikovana v drobne grbinaste oblike, ki
nastanejo s sušenjem vode z raztopljenim kalcitom, zaradi česar je pokrita tudi z drobnim
sigovim oprhom. Recentna bela siga se pojavlja na vhodnem pobočju, na dnu in na spodnjih
delih zahodnega pobočja, kjer so oblikovane tudi manjše sigove kope in okoli njih drobne
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ponvice. V nekaterih se pojavljajo še nepopolno oblikovani jamski biseri. Omenjena siga se
nahaja tudi na nekaterih delih jamskih sten. Siga vseh starosti je podvržena zmrzalnemu
preperevanju, povsod po dvorani je opaziti, kako se plastovito lušči in odpada. Recentnih
stalaktitov ni, pa tudi stalagmiti rastejo le malo v višino.
Slika 8: Karta speleomorfoloških oblik in procesov v Ledenici

5.2.2. Ostale dvorane
Iz Ledenice se po umetnem rovu dviga pot proti Srebrni dvorani, ki leži na 20 m debelih
jamskih sedimentih. Skozi presek umetnega rova je videti, da je na skalnem dnu najprej rdeča
ilovica z drobnim peskom, nad njo pa plastnata rdeča siga. Sledijo grušč in podorne skale.
Nad njimi ilovice prehajajo v rjavorumenkaste, te pa so pokrite s podornimi skalami. Sledi
jim droban grušč, na katerem je do pol metra debela skorja sige in kapniki različnih vrst in
oblik (Gospodarič, 1987). Na sredini dvorane so kapniki zaradi prepiha med Permetovo
dvorano in Ledenico zelo grbinasti, ob robovih pa bolj gladki. Ali so bili takšni že pred
izkopom umetnega rova, ko se je vzpostavil rahlo močnejši tok zraka, literatura ne navaja.
Veliko kapnikov je verjetno zaradi zamašitve neaktivnih, kar je dobro vidno na odrezanih
kapnikih vzdolž useka poti.
Permetova dvorana je podornega nastanka, leži na 453 m n. m. V njej se odpira vstopno
brezno. Kdaj se je to brezno odprlo na površje, ni znano. Zasigana je manj kot prejšnja
dvorana. Strop je debel okoli 5–6 m, ob nalivih v jami zelo kaplja. Severno in zahodno steno
so zaradi krušenja podprli z zidom. Zahodni del stropa ni razpokan, zato se kapniki ne
pojavljajo, se pa na njem radi zadržujejo netopirji. Tu je pogosto opaziti vodne kapljice,
nastale s kondenzacijo. V naslednjo dvorano vodi ozek in za potrebe turistične poti umetno
razširjen rov. Na stropu sredinskega najnižjega dela so opazne stropne kotlice.
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Velika dvorana je največja med dvoranami (45 m dolga, 35 m široka, 10 m visoka)
(Gospodarič, 2007). Večji del je zasigan s kapniki najrazličnejših oblik. Dno, ki leži na
približno 450 m n. m., je prekrito s podornimi bloki, na katerih je mnogo stalaktitov. Ob robu
in vzdolž stropa se pojavlja več manjših korozijskih brezen. Na JZ delu je manjše območje
žlebičev. Ti v jami lahko nastanejo s korozijo vzdolž nekdanjega brezna, katerega stene so se
zrušile hkrati s podiranjem stropa, ali pa na samem mestu prihaja do korozije mešanice. Ob
južnem robu dvorane na okoli 442 m n. m. je opaziti več sigovih kop, delno zasutih s
sedimenti. Ob eni takšni kopi je možno splezati nekaj metrov nižje v manjši vodoravni rov.
Stene na prehodu v Blatno dvorano so obložene z drobnimi grbinastimi sigovimi tvorbami.
Blatna dvorana ima ime po ilovici, odloženi tako na tla kot stene in strope kot posledica
odlaganja materiala v stoječi ali počasi tekoči vodi. Ilovnata tla je tu pokrivala tanka plast sige
z drobnimi stalagmiti, ki pa so jo prvi obiskovalci uničili (Ravbar, Kranjc, 2006). Sredina
dvorane je na 438 m n. m., najnižje dele prekriva jezerce s sigovimi ponvicami. Mnogo
stalaktitov je iz starejše rdečkaste sige ali pa so prekriti s sigo. Ob vzhodni steni je krajši
stranski rov.
Matjaževa dvorana leži na višini okoli 421 m n. m. Na vhodnem delu je ilovnato pobočje
nastalo z delnim odkopom rova. V dvorani je največja kapniška skulptura, sestavljena iz treh
stebrov, velika zavesa in sigove ponvice. Ob robovih te in Zadnje dvorane je več korozijskih
brezen. Povezovalni rov Blatne in Matjaževe dvorane ter stropi teh dveh dvoran in Zadnje
dvorane v obliki faset, stropnih kotlic, stenskih in stropnih zajed ter anastomoz kažejo na
sledove podzemeljskega toka (Ravbar, Kranjc, 2006).
Zadnja dvorana na višini okoli 412 m n. m. je delno podorno preoblikovana in se dviguje proti
severu. Stene so obložene s sigo. Tako kot v Matjaževi se tudi tu pojavljajo žepi odložene
ilovice (Ravbar, Kranjc, 2006). Na prehodu iz Matjaževe dvorane je brezno, globoko 28 m
(Perpar, 2001). Ob JV steni se nahaja krajši Novi rov. Dvorana se konča z breznom, katerega
dno je na enaki višini kot dno vhodnega brezna, kar sta tudi najnižji točki jame na 392 m n. m.
V kaminu se odpre rov, ki pelje v Igorjevo dvorano, kjer so pobočja prekrita s sigo in kapniki
(Perpar, 1996).

5.3. Speleogeneza
Proces nastanka Županove jame je v zgodnji fazi vezan na korozijsko širjenje razpok in lezik
pod nivojem gladine talne vode. Postopoma so se razpoke razširile na velikost kanalov in
prevajale več vode, kanali pa so se s korozijskim poglabljanjem in širjenjem oblikovali v
freatične rove, še vedno pod gladino piezometra (Ford, Williams, 2007). Na jamskih stenah so
zaradi korozije nastajale različne drobne skalne oblike, ki so ponekod po jami vidne še danes
in kažejo na nastajanje rovov v tem obdobju. Pojavljajo se fasete, in sicer v Matjaževi
dvorani, stropne kotlice pa predvsem v rovu med Blatno in Matjaževo dvorano, v Matjaževi
in Zadnji dvorani. Nekaj smo jih našli tudi v rovu med Permetovo in Veliko dvorano nad
najnižjim delom rova v višini okoli 442 m n. m., na kateri leži tudi Blatna dvorana, in nekaj v
Ledenici na ostanku nekdanjega stropa. Oblika faset sicer ni zelo značilna in je iz njih smer
vodnega toka težko razbrati, vendar strm del rova med Blatno in Matjaževo dvorano, kjer je
veliko korozijskih sledov, kaže na tok v smeri proti S in kasneje proti SV, torej iz Blatne proti
Zadnji dvorani. V tem delu rova je tudi največji strmec glede na vzdolžni profil skozi jamo.
Ker se torej sledovi korozije freatičnega rova pojavljajo na podobni nadmorski višini tudi v
delu rova med Permetovo in Veliko dvorano, bi morda vodni tok in njegovo smer lahko
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potegnili še do tega mesta, čeprav smer iz morfoloških oblik ni razpoznavna. Kako v to
vključiti še Ledenico s pojavljanjem stropnih kotlic, ni jasno, saj leži na nižji nadmorski
višini. Verjetno je s kasnejšim podiranjem stropa prišlo do povezave rovov iz različne faze
nastanka.
Območje jame z okolico je bilo relativno višje od današnjega, tudi dna okoliških dolin in polj.
Na podlagi finozrnatih sedimentov iz jame Gospodarič (1987) trdi, da je nekdanja ponikalnica
Županove jame pritekala z višjega Škocjanskega slabo zakraselega območja. Na to kažejo
rdeče kraške ilovice, kasneje spremenjene v rdeči boksit, aluminijevo rudo, ki pa na tem
območju vsebuje tudi veliko železa. Tega so površinsko kopali – sledovi rudniške dejavnosti
so vidni še danes (Buser, 2006). Alogeni vodni tok v epifreatični coni je v Županovo jamo
prinesel večje količine rdeče ilovice, ki je danes vidna predvsem v Blatni, Matjaževi, Zadnji
in Igorjevi dvorani. Dotok alogenega toka je vplival na reproduciranje freatičnih rovov, reka
je s korodiranjem dna in sten prilagajala svoj tok gladini talne vode in s tem razširila nekatere
dele rovov. Sledove teh procesov lahko opazimo le v Matjaževi dvorani, saj so v drugih
dvoranah prevladali procesi rušenja jamskega stropa in so kamniti bloki prekrili ilovnati
sediment. Kje je ponikala in izvirala jamska ponikalnica iz današnje morfologije niti na
površju niti v jami ni razvidno. Nasplošno lahko rečemo, da glede na današnjo morfologijo
rovov ti niso prevajali velikih količin vode.
Zaradi denudacije in korozijskega raztapljanja se je površje ves čas od nastanka jame
zniževalo, kar je sčasoma vplivalo tudi na zniževanje gladine talne vode. Korodiranje
jamskega stropa je postopoma prenehalo, zato se je lahko odrazil proces odlaganja sige.
Ponekod se je strop zaradi nestabilnosti začel rušiti, skalni bloki so se odlomili vzdož lezik in
razpok. Porušenega materiala jamska reka večinoma ni mogla odnesti, gotovo pa je bil
podvržen procesu raztapljanja. Zaradi nihanja gladine talne vode v epifreatični coni je
prihajalo do občasnih poplav, ki so jamski rov v celoti zapolnile z vodo. Posledično so zaradi
rdečih ilovic jamske stene in strop obarvane rdečerjavo. Danes je to vidno v Blatni,
Matjaževi, Zadnji in Igorjevi dvorani, saj so v ostalih dvoranah prevladali kasnejši procesi
rušenja. Obarvani so tudi nekateri starejši kapniki, za katere sklepamo, da zaradi značilne
obarvanosti iz tistega obdobja niso več rasli. Na podlagi prereza kapnikov bi bilo možno
določiti poplavna obdobja.
Višina talne vode je sčasoma padla pod najnižji nivo jame, jamska reka pa je med razpokami
pretrtega apnenca odtekla na nižji nivo. Z občasnimi poplavami je včasih voda še segla v
jamo. V tem času je bila jama najbolj preoblikovana, saj so procesi rušenja jamskega stropa
nekatere dele rovov ali dvoran močno sekundarno preoblikovali. Take so predvsem Ledenica,
Permetova in Velika dvorana, pri katerih različnih faz nastanka zaradi prevelike
preoblikovanosti ne moremo dobro določiti. V coni vertikalnega prenikanja padavinskih voda
se je začela formacija brezen, ki, kot razloži Gams (2004), nastajajo z združevanjem prenikle
vode in korozijskim poglabljanjem kanalov. Brezna se pojavljajo po celotni jami. Najnižji
nivo jama doseže prav v dveh breznih na začetku in koncu Zadnje dvorane. Gospodarič
(1987) gladino talne vode ocenjuje na 340 m n. m., kar je 50 m pod najnižjo točko jame. Na
tej višini so izviri Podlomščice, nekdanje domnevne jamske reke, ki je na širšem območju
edini nekoliko večji vodni tok.
Zaradi korozijskega zniževanja površja je jama postala človeku dostopna na dveh mestih.
Domnevno starejši vhod je povezan z udorom stropa v Ledenici. Nastanek udornice je po
Stepišniku (2011) povezan tako z denudacijskim nižanjem površja kot postopnim rušenjem
skalnih blokov z jamskega stropa, saj na to kažejo strma pobočja in podorni bloki na dnu
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udornice. Vhod skozi brezno v Permetovi dvorani je domnevno mlajšega nastanka, nastal pa
je prav tako s korozijskim zniževanjem površja nad breznom in na koncu z udorom. Bohinc
(1927) omenja obsežen stožec iz podornih skal, zemlje in vejevja pod vhodom, ki je bil ob
ureditvi dvorane odstranjen (Viršek, 2006).
V sedanjih razmerah je jamski strop relativno stabilen, do večjih podorov ne prihaja. Tekoči
procesi oblikovanja jame so vezani na proces odlaganja sige, na nekaterih mestih pa prihaja
tudi do raztapljanja apnenca, predvsem tam, kjer se širijo in poglabljajo brezna oz. dimniki.
Ponekod prihaja do posedanja sedimentov (predvsem v Veliki in Matjaževi dvorani), zato so
nekateri kapniki počeni. V Ledenici so stene izpostavljene zmrzalnemu preperevanju, na
mestu mešanja hladnejšega in toplejšega zraka pa tudi kondenznemu preperevanju.
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6. Jamska mikroklima
Jamsko okolje je stični prostor Zemljine notranjosti in zunanje atmosfere. Zanj je značilna
odsotnost nekaterih zunanjih meteoroloških parametrov, kot so denimo sončno obsevanje,
snežne padavine in neposredni veter. Stik z zunanjo atmosfero poteka preko razpok v
apnencu, jamskega vhoda, padavinske vode, jamske ponikalnice in geotermične energije.
Glavni parametri jamske mikroklime so temperatura, potek in hitrost gibanja zraka ter
vlažnost. Pri sestavi jamskega zraka sta najbolj pomembni vsebnost ogljikovega dioksida in
radona. Podatek o tem je važen predvsem za vodnike in jamarje, ki se v jamah zadržujejo dalj
časa. Parametri, ki jih opazujemo tako v jami kot v zunanjem okolju, se glede na letne čase v
jami manj spreminjajo kot v zunanji atmosferi, posebno v globljih delih jam. Spremembe se
vselej odražajo z nekajtedenskim ali celo nekajmesečnim zamikom. Jamska atmosfera je v
primerjavi z zunanjo bolj stabilna in zaradi tega še posebno občutljiva na vsakršne
spremembe v jamski morfologiji, ki jih velikokrat povzroči tudi človek. Zaradi turističnega
obiska jam se v njih poveča vsebnost ogljikovega dioksida (Gabrovšek in Mulec, 2008). V
jamah zmernogeografskih širin se zaradi posebnosti lokalne mikroklime lahko pojavlja led.
Ohranjanje ledu preko celega leta ali pa zgolj nekaj mesecev izrazito vpliva na spremenjeno
jamsko klimo predvsem v vhodnih delih jam (Badino, 2010).

6.1. Temperatura
Temperatura jamske atmosfere je odvisna od zunanje atmorsferske in je približno enaka
povprečni letni temperaturi kraja, kjer se nahaja. Znotraj jame je temperatura dokaj
konstantna, bolj variira okoli jamskih vhodov. Največji faktorji njenega spreminjanja so
prenikajoča voda, mrzel zrak in kondukcija kamnine. Nekoliko manj nanjo vplivata
geotermalna energija in sončna radiacija. Pod ledišče lahko jamo ohladi le mrzel zrak, saj
prenikajoča voda zamrzne in zaustavi prenos. (Badino, 2010). Ledene jame imajo zaradi
morfoloških značilnosti in posledičnega zimsko-poletnega kroženja zraka ter nastajanja ledu
nižjo povprečno letno temperaturo, kot bi pričakovali. Omogočajo ohranjanje ledu preko
celega leta, kljub temu da je okoliška povprečna letna temperatura nad 0 ºC. Iz samega ledu
lahko veliko izvemo o preteklih klimatskih obdobjih (Mihevc, 1993; Badino, 2010).

6.2. Gibanje zraka
Gibanje jamskega zraka je predvsem odvisno od zunanjega meteorološkega stanja.
Intenzivnost mešanja jamkega in zunanjega zraka je odvisna od zunanje temperature in tlaka,
redkeje vetra, površja za jamskim vhodom, ki se lahko dviga ali spušča, velikosti in števila
vhodov ter jamske morfologije. Zračni tok v jamah je veliko bolj konstanten kot zunanji in je
intenzivnejši v hladni polovici leta. Hitrost vetra doseže do nekaj deset m/s, ponavadi pa je
manjša. Gibanje zraka lahko povzroči tudi razlika med atmosferskim in jamskim zračnim
tlakom (Badino, 2010), dvig ali upad vodne gladine v jami, morsko valovanje in človek s
širitvijo jamskih vhodov ter notranjih prehodov. Lahko je tudi posledica dnevnega nihanja
temperature zaradi toplih dnevov in hladnih noči, zlasti na prehodu letnih časov (Gams,
2004). Zračni tok v jami povzroča sušenje polzeče vode in nastajanje grbinastih sigovih oblik
(Slabe, 2014).
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Glavni tipi jam glede na izmenjavo zraka so trije. Statične jame imajo žepasto obliko,
enostavno morfologijo in praviloma en večji vhod, ki omogoča izmenjavo zraka. Delujejo kot
pasti za hladen in posledično težji zrak, ki izpodriva toplejšega jamskega. Jamske stene se
ohladijo pod ledišče in zato prenikajoča voda zamrzne v obliki kapnikov. Če jamski vhod
omogoča, se v jami nabere tudi sneg. Količina ledu ni velika, zato se poleti lahko stali, vendar
vpliva na dolgotrajne nižje temperature. Toplota za taljenje prihaja iz jamskih sten.
Cirkulacija se pri tem tipu ustavi, kadarkoli so zunanje temperature višje od jamskih,
praviloma pa v toplejši polovici leta. V jami obleži inverzno jezero hladnega zraka, ki
onemogoča dovajanje toplote (Mihevc, 1993; Luetscher in Jeannin, 2004). V ta tip sodijo tudi
termalne jame, za katere je značilno, da se površje za jamskim vhodom dviguje. Vanje je
toplejši zrak ujet vedno, kadar je zunanja temperatura nižja, pozimi so razmeroma tople in so
kot take omogočale bivanje pračloveku (Gams, 2004; Badino, 2010).
Dinamični tip jame ima vsaj dva med seboj navpično zamaknjena vhoda, med katerima je
vzpostavljen »efekt dimnika«. Gradient nastane zaradi razlike v temperaturi med zunanjim
zrakom in jamskimi stenami. Mrzel zimski zrak vstopa skozi spodnji vhod, se ob stiku z
jamskimi stenami ogreva in dviguje skozi zgornji vhod na površje. Poleti zrak vdira skozi
zgornji vhod, se ob stenah hladi in hladnejši izteka ob spodnjem vhodu (Luetscher in Jeannin,
2004). Z velikimi temperaturnimi razlikami nastajajo celo močnejši vetrovi, ki močno
ohladijo velike predele podzemlja, kar pri statičnih jamah ni možno. Pri tem tipu jame lahko
nastanejo veliko večje količine ledu kot pri statičnem tipu. Cirkulacija zraka poteka tudi
poleti, topel tok zraka pa intenzivneje tali led (Mihevc, 1993).
Statodinamična jama je mešanica obeh tipov – jama v hladnem delu leta prevaja mrzel zrak
od enega vhoda proti drugemu, višje ležečemu, v toplejšem delu leta pa del jame deluje kot
past za hladen zrak (Luetscher in Jeannin, 2004).

6.3. Vlažnost, vsebnost ogljikovega dioksida in radona
Vlažnost v zaprtem jamskem sistemu s stalno temperaturo in prosto vodno površino je 100 %
kot rezultat enakomernega izmenjavanja molekul med površino vode in zrakom. Glavni
razlog neravnovesja je nenadna sprememba v temperaturi zraka ob stiku s kamnino ali zrakom
neenake temperature. Do tega največkrat pride v okolici jamskih vhodov, kjer je največja
izmenjava zraka in kjer v jamo priteka morebitni alogeni tok, pa tudi vzdolž jame kot
posledica »efekta dimnika«. Zaradi neravnovesja prihaja do izhlapevanja in kondenzacije
zračne vlage, ki se pojavlja kot meglica, oblak ali nabiranje vodnih kapljic na jamskih stenah
(Badino, 2010). Kondenzacija je posledica stika toplega, relativno vlažnejšega zraka s
hladnejšo kamnino ali zrakom, povzroča pa jo tudi pronicanje prenikle vode. Izdatnejša je v
jamah z večjo cirkulacijo zraka ali večjim vodnim tokom. Pogostejša je poleti (Slabe, 2014).
Ogljikov dioksid v jamsko atmosfero prehaja s površja, iz prsti, iz razpada organske snovi,
kot posledica aktivnosti jamskih živali in s prisotnostjo človeka (Ford in Williams, 2007; de
Freitas, 2010). Lahko ga je od 2- do 20-krat več kot v zunanji prosti atmosferi. Parcialni tlak
ogljikovega dioksida lahko v jami doseže tudi do 6 %. Več ga je v delih jame z zmanjšanim
gibanjem zraka ali v bližini površja, prekritega s prstjo. Koncentracije se preko leta
spreminjajo. Poleti je vsebnost ogljikovega dioksida zaradi povečane aktivnosti organizmov
višja kot pozimi. V hladnejšem delu leta je boljša izmenjava zraka, zato je vsebnost
ogljikovega dioksida manjša (Ford in Williams, 2007). Zaradi tega se iz sigotvornih curkov
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lahko izloča več sige. V turističnih jamah je v času obiskovalcev vsebnost ogljikovega
dioksida močno povečana, v nekaj urah pa upade (de Freitas, 2010).
Radon je radioaktiven žlahtni plin, ki nastane z razpadom alfa iz radija v razpadnih verigah
urana in torija. V nizkih koncentracijah sta to široko razširjena elementa v vseh okoljih.
Apnenec je sam po sebi šibek vir, vendar zaradi razpokanosti lahko radon v krasu potuje na
daljše razdalje. Njegova koncentracija je v jamski atmosferi lahko velika predvsem v delih z
majhno cirkulacijo zraka in je višja v toplejši polovici leta. Visoke koncentracije predstavljajo
nevarnost zlasti za osebe, ki se v jami zadržujejo dalj časa (Gillieson, 1996).

6.4. Led v jamah
Ledena jama je tista, kjer se led, ki nastaja pozimi, ohranja skozi celo leto (Luetscher in
Jeannin, 2004). Ford in Williams (2007) zaradi pogojev nastanka ledu v definicijo vključujeta
tudi jame s sezonskim ledom, vendar se je prva definicija bolje uveljavila. Ker je v zmernih
geografskih širinah tudi mnogo jam, kjer se led pojavlja le del leta, ostali del leta pa se
ohranjajo nizke temperature, je smiselno, da zanje v Sloveniji uporabljamo izraz ledenica
(Košutnik in sod., 2014). Ta izraz se sicer uporablja tudi za poimenovanje objekta,
namenjenega hrambi ledu (Geografski terminološki slovar, 2005).
Največ ledenih jam v Sloveniji je statičnih, stalni led pa se ohranja na okoli 700 m n. m. in
višje. Njihovo število z nadmorsko višino narašča (Mihevc, 2008). V Sloveniji je med več kot
11.000 jamami v letu 2014 registriranih 695 ledenih jam, kamor so zajete tako ožje definirane
ledene jame kot ledenice (Košutnik in sod., 2014).
Največ jamskega ledu se nahaja v začetnih predelih jam, kjer je intenzivnejše gibanje zraka. V
statičnih jamah in enostavnih dinamičnih jamah se nahaja v ledenih pasteh, pogosto ne dlje
kot nekaj 10 metrov stran od vhoda. Tudi ivje se pojavlja v tem območju. V dinamičnih jamah
z več vhodi na različnih nadmorskih višinah je gibanje in ohlajanje zraka intenzivnejše, zato
prihaja do zmrzovanja tudi globlje v jamah, vendar avtorja trdita, da ne dlje kot do 400
metrov (Ford in Williams, 2007).
Led se v večini jam akumulira pozno jeseni in na začetku zime, spomladi in v zgodnjem
poletju pa se tali. V hladnejših gorskih območjih se zmrzovanje lahko prične prej in taljenje
kasneje. V jamah nižjih nadmorskih višin je celoten proces krajši, saj je bolj odvisen od
zunanjih temperatur. Zmrzovanje se lahko prične šele sredi zime in konča že zgodaj spomladi.
Morebitne visoke oz. neugodne zimske temperature lahko povzročijo, da led sploh ne nastane.
V ledenih jamah z alogenim pritokom se led in ivje lahko tvorita celo zimo, saj tekoča voda
zagotavlja vlažnost (Ford in Williams, 2007).

6.4.1. Oblike ledu
Najbolj pogosta oblika ledu v jamah so ledeni kapniki, ki nastajajo z zmrzovanjem
prenikajoče vode. Pojavljajo se pri številnih jamskih vhodih in tudi globlje v jamah, najbolj
pogosti pa so v jamah s stalnim ledom. Morfološko so podobni sigastim kapnikom, a so bolj
preprostih oblik (Ford in Williams, 2007). S pomladnim in poletnim dvigovanjem jamske
temperature se stopijo ali odpadejo. Po količini ne predstavljajo velike ledene mase (Mihevc,
1993) in tudi ne vplivajo bistveno na jamsko temperaturo (Racovita in Onac, 2000).
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Na hitrost in način rasti vplivajo temperatura jamskega zraka, količina prenikle vode in njena
temperatura. Kadar je jamska temperatura več stopinj pod 0 ºC, kapljica zamrzne takoj ob
stiku z ledeno površino. Kapniki so v tem primeru tanki, led pa moten, saj zaradi hitrega
zmrzovanja iz vode izhaja manj CaCO₃. Kadar je jamska temperatura relativno višja, a še
vedno pod 0 ºC, višja pa je tudi temperatura kapljice, ta spolzi po zunanji površini kapnika,
zato je kapnik širši v premeru. Če je manjša še intenzivnost kapljanja, iz kapljice izide več
CaCO₃, led pa je bolj prozoren. Kadar se izmenja več hladnejših in relativno toplejših
obdobij, se izoblikuje kapnik z ožjimi in širšimi deli, ki ustrezajo temperaturnemu obdobju, v
katerem so rasli. Pojav vetra v jami vpliva na nekoliko spremenjeno obliko ledenih kapnikov.
Racovita in Onac jih imenujeta kapniki z bilateralno simetrijo. Še vedno rastejo koncentrično,
vendar na tisti strani, od koder piha veter in je temperatura relativno nižja, kapljice prej
primrznejo na kapnik in se ta oblikuje bolj navpično. Na zavetrni strani kapnika kapljice
nekoliko spolzijo po ledeni površini, zato se na tej strani oblikuje rahlo konveksna oblika
(Racovita in Onac, 2000).
Naslednji tip ledu je t. i. podzemni ledenik, veliko ledeno telo, ki nastane z rekristalizacijo
starega snega. Najdemo ga pod vhodi statičnih jam. Led je stalen, moten in modrega odtenka
v prerezu. Ponavadi del ledu nastane tudi z zmrzovanjem prenikajoče vode. Pogosto vsebuje
plasti listja in humusa, ki v jamo pride s prenikajočo vodo (Ford in Williams, 2007).
Led, ki nastane z zmrzovanjem stoječe vode, je lahko sezonski ali stalni. Zmrzovanje poteka
od zgoraj navzdol. Med tipi jamskega ledu je ta najbolj prozoren, lahko vsebuje tudi zračne
mehurčke (Ford in Williams, 2007). V Veliki ledeni jami v Paradani ali v Snežni jami
nastanejo jezera po hitrih odjugah in nato počasi zamrznejo. Ledena jezera lahko nastanejo
tudi na prekristaljenem starem snegu (Mihevc, 1993).
Ledeni kristali nastanejo neposredno iz zračne vodne pare z odlaganjem na podhlajenih skalah
in ledu. Za nastanek velikih heksagonalnih kristalov, ki so redkejši, je potrebna nizka
temperatura in zelo počasno gibanje zraka, ki omogoča izhlapevanje. Ekstrudirane ledene
oblike nastajajo ob izhajanju podhlajene vode pod pritiskom iz mikrorazpok v zmrznjeni
kamnini. Ko pritisk popusti, zamrznejo. Ta oblika je redka (Ford in Williams, 2007). Led se
pojavlja tudi kot talni led v klastičnih sedimentih v obliki nepravilnih teles ali nitastih
kristalov, ki prodirajo na površje. Če se led poleti stopi, to povzroča krioturbatne pojave in
polzenje sedimentov. Lahko nastanejo poligonalna tla (Mihevc, 1993).

6.5. Vpliv mikroklime na jamske skalne oblike
V jamah, ki so z enim ali več vhodov odprte na površje, je značilno zmrzalno preperevanje.
Pri statični žepasti jami z enim samim vhodom je preperevanje omejeno na vhodne in najnižje
predele jame. Zaradi krušenja sten so vhodi v jame ponavadi poševni. V dinamičnih jamah z
več vhodi zmrzalno preperevanje lahko poteka veliko globlje v jami, zajame tudi jamske
stene, sigove tvorbe in sediment. Siga se lušči in odpada s kapnikov (Stepišnik, 2011).
Kondenzno preperevanje je bolj značilno za jame, kjer se pogosto mešata topel in hladen
zračni tok ali ob stiku toplega zraka s hladnimi jamskimi stenami. Kondenzna voda, ki pri tem
nastane, je zasičena z ogljikovim dioksidom in zato lahko močno raztaplja tako jamske stene
in strope kot sigove tvorbe (Slabe, 2014). Iz jamske stene izstopajo bolj odporne debele
kalcitne žile, ki oblikujejo mrežo vdolbin in vmesnih kalcitnih žil. Kondenzne kapljice se
30

ponekod lahko srebrno svetijo (t. i. jamsko srebro), kar nakazuje prisotnost mikroorganizmov
in možnost biogene korozije (Zupan Hajna, 2014).
Z izhlapevanjem kondenzne ali pa tudi prenikle vode se na površini kamnine ali sige lahko
ustvarijo marogaste lise in drobni sigovi izrastki raznih oblik. Površina postane hrapava,
pogosto prekrita z belim sigovim oprhom (Gams in Gustinčič, 2001).
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7. Analiza meritev
7.1. Temperaturne meritve
Temperaturne podatke v Županovi jami se zbira od leta 2009 na šestih merilnih mestih. Za
izdelavo naloge smo obravnavali podatke za čas dveh let, od 1. 3. 2014 do 29. 2. 2016.
Podrobneje smo spremljali temperaturo v Ledenici in pred njo. Na vsakem izmed merilnih
mest smo zbrali 17.542 urnih meritev, razen na merilnem mestu pred jamo nekoliko manj,
15.868, ker med 31. 8. in 8. 11. 2015 merilnik ni deloval.

7.1.1. Splošni temperaturni podatki
Povprečna letna temperatura v Ledenici znaša 5,8 ºC. Najhladnejša izmerjena temperatura v
jami je bila na dnu Ledenice –2,2 ºC, najvišja 10,3 ºC pa na merilnem mestu »Ledenica
prehod«. Najnižja letna povprečna temperatura v jami je na dnu Ledenice 4,4 ºC, srednje
povprečje 5,3 ºC je na merilnem mestu »Ledenica zgoraj« in najvišje, 7,7 ºC, v zgornjih
predelih dvorane. Absolutne najnižje temperature so nastopile z dvodnevnim zamikom
zunanjih, razen na merilnem mestu »Ledenica prehod«, kjer se je bolj shladilo leto kasneje.
Največja temperaturna amplituda je v srednjih (8,8 ºC) in spodnjih delih Ledenice (8,5 ºC),
nekoliko nižja je na merilnem mestu »Ledenica prehod« (5,8 ºC).
Preglednica 4: Splošni statistični podatki temperatur v Ledenici in pred njo v času od marca
2014 do februarja 2016
Povprečna T
(ºC)

Absolutna
najnižja T (ºC)

Absolutna
najvišja T (ºC)

Standardni odklon
(ºC)

Amplituda med najnižjo in
najvišjo izmerjeno T (ºC)

Zunaj

10,8

–11,8
(30. 12. 2014)

38,9
(6. 7. 2015)

8,4

50,7

Ledenica
dno

4,4

–2,2
(1. 1. 2015)

1,5

8,5

Ledenica
zgoraj

5,3

–1,2
(1. 1. 2015)

1,9

8,8

Ledenica
prehod

7,7

4,5
(24. 1. 2016)

6,3
(oktober 2014 in
2015)
7,6
(21. 9. 2015 in
oktober 2014)
10,3
(avgust 2015)

1,5

5,8

Preglednica 5: Najvišje in najnižje povprečne mesečne temperature v Ledenici in pred njo v
času od marca 2014 do februarja 2016

Zunaj
Ledenica dno
Ledenica zgoraj
Ledenica prehod

Povprečna T (ºC)
najhladnejšega meseca

Povprečna T (ºC)
najtoplejšega meseca

Amplituda med najhladnejšim
in najtoplejšim mesecem (ºC)

0
(januar 2016)
1,3
(januar 2016)
1,5
(januar 2016)
5,1
(februar 2015)

22,2
(julij 2015)
6,1
(oktober 2014 in 2015)
7,4
(september 2015)
9,8
(avgust 2015)

22,2
4,8
5,9
4,7
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Najtoplejši meseci so nastopili z enomesečnim (avgust) do tromesečnim (oktober) zamikom
glede na zunanji najtoplejši mesec. Najhladnejši meseci so skladno z zunanjimi nastopili
januarja in v enem primeru februarja.
Grafikon 1: Povprečna mesečna temperatura in višina padavin na meteorološki postaji
Grosuplje v času od marca 2014 do februarja 2016

Vir podatkov: Arhiv meteoroloških podatkov ARSO, 2016.
Grafikon 2: Povprečne mesečne zunanje temperature in temperature v Ledenici med marcem
2014 in februarjem 2016

Zunanja povprečna temperatura v obravnavanem obdobju je bila 10,8 ºC, medtem ko je bila
na Meteorološki postaji Grosuplje rahlo višja, 11,2 ºC. Najhladnejši mesec je bil januar 2016
in najtoplejši julij 2015, kar sovpada s podatki najbližje Meteorološke postaje Grosuplje, kjer
je bila povprečna temperatura najhladnejšega meseca 0,4 ºC in najtoplejšega 22,7 ºC (Arhiv
meteoroloških podatkov ARSO, 2016). Temperaturna razlika med povprečnimi
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temperaturami je pri jami za okoli 0,5 ºC nižja, kar lahko razložimo z nekoliko višjo
nadmorsko višino in lego v gozdu.

7.1.2. Sezonsko temperaturno nihanje
Za temperature v Ledenici je značilno sezonsko nihanje. Na podlagi sezonske razporeditve
temperatur in mešanja zraka ločimo čas toplejše in hladnejše polovice leta. Toplejša polovica
leta traja med aprilom in septembrom, v tem obdobju navadno ne prihaja do mešanja zraka.
Čas hladnejše polovice leta navadno traja med oktobrom in marcem.
Grafikon 3: Povprečne dnevne zunanje in jamske temperature v času med marcem 2014 in
februarjem 2016

Glede na prvo in zadnje mešanje zraka v hladnejši polovici leta smo znotraj referenčnega
obdobja določili obdobja hladnejše in toplejše polovice leta (preglednica 6).
Preglednica 6: Obdobja toplejše in hladnejše polovice leta v Ledenici v času med marcem
2014 in februarjem 2016
Hladnejša polovica leta
1. 3. 2014 do 30. 3. 2014
22. 10. 2014 do 20. 4. 2015
19. 10. 2015 do 29. 2. 2016

Toplejša polovica leta
31. 3. 2014 do 21. 10. 2014
21. 4. 2015 do 18. 10. 2015

Za temperaturno obdobje v hladnejši polovici leta je značilno, da prihaja do močnega mešanja
zunanjega in jamskega zraka. To obdobje je tipično med oktobrom, ko pride do prvega padca
temperatur, in marcem, včasih aprilom, ko občasno še prihaja do vdorov hladnejšega zraka.
Zunanje temperature neposredno vplivajo na višino temperatur v Ledenici. Do mešanja zraka
pride takoj, ko zunanja temperatura pade pod jamske. Za primer bomo navedli leto 2014, ko
se je to zgodilo med 21. in 22. 10. Povprečna zunanja temperatura je s 16,4 ºC padla na
7,2 ºC. Sprememba je vplivala na padec v zgornjih (iz 9,5 na 9,1 ºC) in srednjih (iz 7,6 na
7,2 ºC) predelih Ledenice, rahlo pa tudi na dnu (iz 6,3 na 6,2 ºC). V kasnejših obdobjih so
padci zunanje temperature čedalje bolj izraziti, posebno sredi zime, ko Ledenico najbolj
ohladi padec pod 0 ºC. Povprečna temperatura hladnejšega obdobja v Ledenici je bila 4,6 ºC.
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Na dnu Ledenice je bila nekoliko nižja od povprečja, 3,5 ºC, v srednjih predelih 4 ºC, v
zgornjih pa 6,4 ºC.
Za toplejšo polovico leta je značilno, da v Ledenici zaradi žepaste oblike ostane jezero
hladnega zraka, ki se zaradi fizikalnih zakonitosti le počasi razkraja. Spodnji predeli Ledenice
so netipično hladni za ta letni čas. Čez poletje se s kondukcijo preko jamskih sten in
postopnim mešanjem zraka od zgornjih predelov Ledenice navzdol počasi segrevajo.
Povprečna temperatura Ledenice v tem času je bila 6,9 ºC. Na dnu Ledenice je znašala 5,3 ºC,
v srednjih predelih 6,6 ºC in zgornjih 8,8 ºC.

7.1.3. Dnevno temperaturno nihanje
Dnevno nihanje temperatur v Ledenici je vezano na sezonsko nihanje in je značilnejše za
hladnejše obdobje leta. Tipično zimsko obdobje smo prikazali na grafikonu 4. Največje 24urno nihanje je značilno za zunanje temperature, ki zaradi nadmorske višine in lege blizu
vhoda podobno vplivajo na dnevno nihanje temperatur tudi v spodnjih in srednjih predelih
Ledenice, vendar z manjšim temperaturnim razponom, ki je okoli 1 ºC. Dnevno nihanje je
manj izrazito v višjih predelih Ledenice, saj je tam mešanje zraka v tem času šibkejše.
Grafikon 4: 24-urno nihanje temperatur v Ledenici in pred njo v tipičnem zimskem obdobju v
času med 18. 1. in 26. 1. 2016

24-urno nihanje temperature v poletnem času se zaradi hladnega zraka v Ledenici v njenih
spodnjih in srednjih predelih ne odrazi. V tem času prihaja do mešanja zraka le v zgornjih
predelih, kjer je na merilnem mestu »Ledenica prehod« izraženo dnevno nihanje približno
0,5 ºC skladno z nihanjem zunanjih temperatur.
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Grafikon 5: 24-urno nihanje temperatur v Ledenici in pred njo v tipičnem poletnem obdobju
med 1. 7. in 9. 7. 2016

7.1.4. Razporeditev temperatur po Ledenici
Za temperature v Ledenici sta preko celega leta značilna vertikalni in horizontalni gradient.
Temperatura narašča glede na oddaljenost od vhoda in nadmorsko višino. Najnižje
temperature so izmerjene blizu vhoda in na dnu Ledenice.
Glede na povprečne letne temperature na stalnih merilnih mestih po Ledenici vertikalni
temperaturni gradient med njimi znaša 0,17 ºC/m. Med srednjimi in zgornjimi predeli
Ledenice doseže 0,34 ºC/m, med spodnjimi in srednjimi predeli pa le 0,07 ºC/m. V hladnejši
polovici leta je glede na povprečne temperature tega obdobja gradient nekoliko nižji, v
toplejši polovici leta pa nekoliko višji.
Preglednica 7: Vertikalni temperaturni gradient v Ledenici glede na merilna mesta in letni čas
v času med marcem 2014 in februarjem 2016

Ledenica
Led. dno –
Led. zgoraj
Led. zgoraj –
Led. prehod

Povprečni letni T
gradient (ºC)
0,17

T gradient v hladnejši polovici
leta (ºC)
0,15

T gradient v toplejši polovici
leta (ºC)
0,18

0,07

0,04

0,10

0,34

0,34

0,31

Horizontalna razporeditev temperatur na stalnih merilnih mestih zaradi izrazitega vertikalnega
položaja ne pride do izraza. Za ponazoritev smo zato izbrali še nekaj dodatnih merilnih mest,
na katerih smo ročno izmerili temperaturo na tipičen zimski dan 21. 1. 2016 ob 9.00. Nizka
zunanja temperatura (–6,1 ºC) je zaradi dobrega mešanja zraka vplivala na izrazitejšo
horizontalno razporeditev temperatur v jami. V preglednici 8 smo prikazali temperaturo,
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izmerjeno z avtomatskimi merilniki na stalnih merilnih mestih (»zunaj«, »Ledenica dno« in
»Ledenica prehod«), in temperaturo na merilnih mestih za merjenje višine kapnikov (»MM
1«, »MM 3«, »MM 4«) ter vetra (»vhod« in »kamen«). Dodali smo še merilno mesto, kjer
smo merili hitrost vetra, ki piha iz jame, hkrati pa izmerili njegovo temperaturo (»polica«).
Merilna mesta smo razporedili glede na oddaljenost od vhoda. Večja je oddaljenost od vhoda,
višja je temperatura in manj vpliva ima zunanja temperatura na jamsko. Razlika se pokaže na
merilnem mestu »Ledenica dno«, ker je v zatišju in vdor zunanjega hladnega zraka nima
direktnega vpliva na nižjo temperaturo. Ta temperatura je zato nekoliko višja, kot bi
pričakovali. Stalnega merilnega mesta »Ledenica zgoraj« zaradi višje lege nismo izbrali.
Temperaturni gradient med najbolj oddaljenima merilnima mestoma v Ledenici, »vhod« in
»Ledenica prehod«, znaša 0,14 ºC/m. Zaradi večjega vpliva zunanje temperature je med
merilnima mestoma »vhod« in »kamen« višji temperaturni gradient – 0,18 ºC/m ter prav tako
med merilnima mestoma »MM 3« in »MM 4« – 0,28 ºC/m. Takšna razlika je na tem mestu
zaradi skalnega skoka, ki prepreči neposredni vdor hladnega zraka od vhoda, zato je na »MM
4« nekoliko višja temperatura, kot bi bila sicer.
Preglednica 8: Razporeditev temperatur pred Ledenico, v Ledenici, Srebrni in Permetovi
dvorani na tipičen zimski dan 21. 1. 2016 ob 9.00

(ºC)
Oddaljenost
od vhoda (m)
Nadmorska
višina (m)

zunaj

vhod

kamen

MM 1

MM 3

MM 4

–1

Led.
dno
0

–6,1

–3,8

–1,3

/

/

434

425

polica

0,7

Led.
prehod
4,7

–0,7

14

17

27

419

416

415

6

Sreb.
dvor.
6,2

Perm.
dvor.
10,9

28

33

60

/

90

cca. 120

420

424

435

430

452

453

Slika 9: Horizontalna razporeditev temperatur pred Ledenico, v Ledenici, Srebrni in
Permetovi dvorani na tipičen zimski dan 21. 1. 2016 glede na oddaljenost od vhoda
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7.1.5. Vpliv padavin in snega na temperaturo
Razporeditev in višino padavin smo primerjali z jamsko in zunanjo temperaturo v toplejši
polovici leta med 20. 5. in 28. 5. 2016. V tem času je na meteorološki postaji Grosuplje padlo
81 mm padavin (Arhiv meteoroloških podatkov ARSO, 2016). Kot lahko razberemo na
grafikonu 6, količina padavin nima vpliva na temperaturo v Ledenici.
Grafikon 6: Količina padavin in temperatura pred Ledenico in v njej v času med 10. 2. in 20.
2. 2016

Vir podatkov: Arhiv meteoroloških podatkov ARSO, 2016.
Grafikon 7: Višina snežne odeje in temperatura pred Ledenico in v njej v tipičnem zimskem
obdobju med 2. 1. in 11. 1. 2016

Vir podatkov: Arhiv meteoroloških podatkov ARSO, 2016.
Primerjali smo še višino in trajanje snežne odeje v obdobju med 2. 1. in 11. 1. 2016 z višino
temperature v Ledenici in pred njo. V tem času je padlo skupno 25 cm snega. Niti višina niti
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trajanje snežne odeje nimata vpliva na spremembe temperature v Ledenici. Tajanje snega po
dolgotrajnem ležanju snežne odeje ob primerni ohlajenosti Ledenice sicer lahko vpliva na
povečano rast ledenih kapnikov, vendar v obdobju od marca 2014 do februarja 2016 tega
pojava nismo zaznali. Tudi tajanje snega in povečana količina prenikle vode nimata vpliva na
spremembo v temperaturi.

7.1.6. Odprtost vstopnega brezna
Loputa vstopnega brezna v Permetovi dvorani se odpira, kadar se opravljajo večja
vzdrževalna dela in v sklopu prireditve Dan doživetij. V hladnejši polovici leta se je ne odpira
zaradi prevelike izpostavljenosti jame hladnim temperaturam. Kadar se brezno odpre v
toplejši polovici leta, zaradi večje odprtine prihaja do močnejšega efekta dimnika in
posledično večjega mešanja zunanjega in jamskega zraka kot sicer. Takrat je skozi Srebrno
dvorano in umetni rov čutiti močan kanaliziran tok zraka iz Permetove dvorane proti
Ledenici. Če so zunanje temperature takrat znatno višje kot jamske, se te lahko precej
dvignejo, vendar se zopet uravnovesijo s temperaturo jamskih sten, ko se brezno zapre.
Grafikon 8: Sprememba temperature v jami ob prireditvi Dan doživetij 6. 6. 2015

Na prireditvi Dan doživetij upravljavec ponudi obisk jame s pričetkom v Permetovi dvorani.
Jamarji skozi brezno spustijo obiskovalce po vrvi. Takrat je loputa odprta nekaj ur, približno
med 13. in 18. uro. V izbranem časovnem obdobju sta bili dve prireditvi, 24. 5. 2014 in 6. 6.
2015. Na spodnjem grafu smo prikazali dvig temperature v Ledenici in v Permetovi dvorani
med drugo prireditvijo. Zaradi boljšega pregleda smo prikazali še dan pred prireditvijo in po
njej. V času prireditve so merilniki na merilnih mestih »Permetova dvorana«, »Ledenica
prehod« in »Ledenica zgoraj« zaznali poskok temperatur, in sicer najvišjega v Permetovi
dvorani, kar 4,6 ºC, v bolj oddaljeni Ledenici pa v najvišjih predelih 1 ºC in v srednjih 0,3 ºC.
Razlog dviga je v načinu gibanja zraka v tem letnem času, ko v jami piha od Permetove
dvorane skozi umetni rov v Ledenico in nato pod stropom dvorane ven iz jame. Ker v večjem
delu Ledenice leži jezero hladnega zraka, tega dela ne prepiha, zato se sprememba
temperature na merilnem mestu »Ledenica dno« ne pokaže. Ker so bile zunanje temperature v
času dviga zelo visoke, je bila tudi sprememba temperature v jami zelo izrazita. V nekaj urah
po zaprtju brezna se je temperatura ustalila na prejšnje vrednosti, razen v Permetovi dvorani,
kjer je ostala nekoliko višja.
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7.2. Meritve gibanja zraka
Gibanje zraka v Ledenici pa tudi naprej preko umetnega rova do Permetove dvorane je
posledica mešanja zunanjega in jamskega zraka. Močnejše gibanje je značilno za čas
hladnejše polovice leta, saj je takrat ob vdorih hladnega zunanjega zraka, ki je težji in
vlažnejši od jamskega, mešanje največje. Vzpostavi se sistem kroženja zraka, ki se razlikuje v
hitrosti in smeri glede na hladnejšo in toplejšo polovico leta.
Hitrost gibanja zraka smo merili enkrat dnevno ob 9.00 v obdobju med 30. 12. 2015 in 11. 2.
2016. Predvidevali smo, da bo to tipično zimsko obdobje z nizkimi temperaturami in dobro
izraženim gibanjem zraka. Ker je bila zima 2015/16 zelo mila, morda rezultati meritev niso
tako reprezentativni, kot smo predvidevali. Smer vetra smo določevali v različnih dnevih,
podatki pa se med seboj ne razlikujejo. V toplejši polovici leta smo gibanje zraka le
opazovali, meritev nismo izvajali.
V obdobju hladnejše polovice leta je značilno kroženje zraka, pri čemer ločimo veter, ki piha
v jamo in v isti smeri naprej po jami, ter veter, ki piha iz jame. Hitrost prvega smo v izbranem
obdobju redno merili na merilnem mestu »kamen« in občasno še na petih merilnih mestih po
jami. Hitrost vetra iz jame smo merili občasno na dveh merilnih mestih zunaj jame ob vhodih.
Najvišja hitrost sunka vetra, ki je pihal v jamo, je bila izmerjena na merilnem mestu »vhod«
2. 1. 2016, in sicer 1,73 m/s. Najvišja hitrost sunka vetra iz jame je bila izmerjena 21. 1. 2016
na merilnem mestu »brezno«, in sicer 5,33 m/s. Najnižja hitrost vetra, ki je pihal po jami v
smeri od vhoda, je bila 0,05 m/s. Izmerili smo jo večkrat in na več merilnih mestih, saj je
šibko gibanje zraka po jami stalno. Povprečna hitrost vetra na merilnem mestu »kamen« je
bila v obravnavanem obdobju 0,32 m/s.
Preglednica 9: Nekateri statistični podatki o hitrosti vetra v Županovi jami v obdobju med 30.
12. 2015 in 11. 2. 2016

Hitrost vetra (m/s)

Najvišja hitrost v
jamo
1,73

Najvišja hitrost iz
jame
5,33

Najnižja
hitrost po jami
0,05

Povprečna hitrost
na merilnem mestu »kamen«
0,32

Nižja kot je zunanja temperatura, višja je hitrost vetra v jami in bolj je sunkovit. V splošnem
je mešanje zunanjega in jamskega zraka po Ledenici takrat največje. Najmanjše je pri vhodu,
zato ima tam veter bolj stalno hitrost. Najbolj sunkovit je na merilnem mestu »kamen«, kjer je
bila njegova hitrost 21. 1. 2016 ob 9.00 od 0,30 do 1,18 m/s. Z oddaljenostjo se skladno z
manjšim mešanjem zraka tudi sunkovitost zmanjšuje. Hitrost je bila na »merilnem mestu 4« le
še od 0,21 do 0,40 m/s. Na merilnem mestu »brezno« sunkovitosti izhodnega vetra skoraj ni,
hitrost je tega dne nihala le med 5,18 in 5, 33 m/s. Sunkovitost je zelo izražena na merilnem
mestu »polica«. Kaže, da mešanje zraka po Ledenici vpliva na močno sunkovitost izhodnega
vetra, saj smo na tem mestu zabeležili hitrost od 0,33 do 1,39 m/s. Zaradi boljšega pregleda
bomo za prikaz torej raje uporabljali povprečno hitrost vetra.
Na grafikonu 9 smo prikazali povprečno hitrost vetra, ki smo jo merili v Ledenici na
merilnem mestu »kamen« v obdobju od 30. 12. 2015 do 11. 2. 2016 ob 9.00. Merilno mesto
leži na vhodnem pobočju, za prikaz rezultatov pa smo ga izbrali zato, ker leži na območju, ki
je za gibanje zraka najbolj reprezentativno. Hitrost je ob vhodu v jamo sicer višja, vendar tam
še ne prihaja do mešanja z jamskim zrakom. Čas merjenja smo izbrali zaradi jutranjih nizkih
temperatur. Preko dneva se je namreč mešanje zraka zaradi mile zime in relativno visokih
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temperatur večkrat omejilo, takrat pa je v jami potekal zaprt sistem gibanja zraka. Hitrost
vetra je na grafu prikazana v odvisnosti od višine zunanje temperature, saj kadar ta pade pod
jamsko temperaturo, mrzel zunanji zrak vdira v jamsko atmosfero in izpodriva toplejšega
jamskega. Vidimo lahko, da nižja kot je temperatura, višja je hitrost vetra, zato posledično
prihaja tudi do močnejšega mešanja zraka po Ledenici. Takoj ko se zunanja temperatura
dvigne nad jamsko, se gibanje zraka zmanjša na okoli 0,10 m/s, še vedno v smeri od vhoda
proti notranjim delom jame.
Grafikon 9: Povprečna hitrost vetra na merilnem mestu »kamen« v Ledenici v odvisnosti od
temperature pred Ledenico v času med 30. 12. 2015 in 11. 2. 2016 ob 9.00

Hitrost vetra je najvišja ob vhodu v jamo in se zmanjšuje z oddaljenostjo. Preglednica 10 in
slika 10 prikazujeta merilna mesta od Ledenice do Permetove dvorane z različnimi hitrostmi
vetra na tipičen zimski dan. 21. 1. 2016 je bila zunanja temperatura ob 9. uri –6,1 ºC, kar je
povzročilo močno mešanje zunanjega in jamskega zraka ter visoko hitrost vetra na vseh
merilnih mestih. Najvišja povprečna hitrost, 5,26 m/s, je bila zabeležena na merilnem mestu
»brezno«, kjer topel jamski zrak izhaja iz Permetove dvorane skozi špranje ob loputi in
manjše odprtine.
Preglednica 10: Povprečna hitrost vetra v Ledenici, Srebrni in Permetovi dvorani na tipičen
zimski dan 21. 1. 2016

Hitrost (m/s)
Oddaljenost od
vhoda (m)

vhod

kamen

MM 1

v jamo
MM 3

1,24

0,74

0,45

/

14

17

0,39

MM
4
0,31

Ledenica
prehod
0,19

Srebrna
dvorana
0,12

28

33

60

90

iz jame
brezno
polica
5,26

0,86

cca. 120

/

Zaradi fizikalnih lastnosti hladnega in vlažnega zunanjega zraka je hitrost vetra najvišja tik
nad tlemi. Gotovo bi dalo zanimive rezultate merjenje zračnih pretokov, vendar relativno
velik vhod onemogoča natančne meritve. Opazili smo, da je večji pretok hladnega zraka v
Ledenico takrat, ko so zunanje temperature zelo nizke. Takrat hitrost vetra ni visoka samo tik
nad tlemi, temveč tudi višje. 21. 1. 2016 je bila na merilnem mestu »kamen« povprečna
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hitrost vetra 20 cm nad tlemi 0,74 m/s, na 2 m pa 0,30 m/s. Visoki pretoki se najbolj poznajo
na izhodni odprtini pri breznu, saj veter takrat doseže precej višjo hitrost kot sicer. 21. 1. 2016
je bila povprečna hitrost vetra ob zunanji temperaturi –6,1 ºC tako 5,26 m/s, 2. 2. 2016 ob
zunanji temperaturi 8,8 ºC pa le 2 m/s.
Slika 10: Razporeditev povprečne hitrosti vetra v Ledenici, Srebrni in Permetovi dvorani na
tipičen zimski dan 21. 1. 2016 glede na oddaljenost od vhoda

Anemometer nam ni omogočal določevanja smeri vetra, zato smo jo določevali z dimno
paličico. Modela gibanja zraka v hladnejši in toplejši polovici leta smo prikazali na slikah 20
in 21 v poglavju 8.2.
Tudi v preostalih dvoranah Županove jame je zaznati rahlo gibanje zraka, kar smo na več
mestih preizkusili z dimno paličico, vendar je bila hitrost premajhna, da bi jo zaznal
anemometer. Gibanje zraka omogočajo dotok zunanjega zraka skozi razpoke, temperatura
prenikle vode in spremembe v tlaku zaradi različnih nadmorskih višin dvoran. Kot sta
ugotovila Ravbar in Košutnik (2014) na podlagi temperaturnih meritev v Veliki dvorani, so
spremembe temperature v globljih delih jame minimalne. Na ožjih jamskih prehodih se kot
posledica prepiha pojavljajo grbinaste sigove tvorbe.

7.3. Meritve ledenih kapnikov
Led v Ledenici nastaja izključno z zmrzovanjem prenikajoče vode, ki kaplja z jamskega
stropa. Je značilen za to dvorano, vendar po količini predstavlja zgolj majhno ledeno maso.
Merili smo rast stalagmitov na petih merilnih mestih in opazovali tudi druge oblike ledu.
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Slika 11: Tipični ledeni kapniki na vhodnih stopnicah v Ledenici leta 2006. V kasnejših letih
niso dosegli takšne višine.

Foto: Trobec, M., 2006

7.3.1. Potek zmrzovanja in rast ledenih kapnikov
Zunanje temperature so prvič preko celega dneva padle pod 0 ºC 31. 12. 2016. To je
povzročilo vdor hladnega zraka v Ledenico in naslednjega dne, 1. 1. 2016, rast ledenih
kapnikov. Pod vplivom podhlajenega zračnega toka so najprej pričeli rasti na vhodnem
pobočju, naslednji dan na dnu Ledenice in tretji dan po spodnjem delu zahodnega pobočja.
Led je nastal na merilnih mestih 1, 2, 3 in 5. Na najvišjem in od vhoda najbolj oddaljenem
merilnem mestu 4 ledu ni bilo.
Grafikon 10: Višina ledenih kapnikov na 5 merilnih mestih v Ledenici v odvisnosti od
povprečne dnevne temperature pred Ledenico v času med 30. 12. 2015 in 11. 2. 2016
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Merilniki temperature so v tem času vseskozi beležili temperaturo nad 0 ºC. Dan pred
ohladitvijo, 30. 12. 2016, je bila srednja dnevna temperatura na dnu Ledenice 3,1 ºC, vdor
hladnega zraka naslednjega dne pa je povzročil padec na 1,8 ºC. Najnižja temperatura v tem
času je bila 4. 1. 0,1 ºC, vendar je že naslednji dan počasi pričela naraščati. Ker je najnižji
merilnik v zatišju pred vdorom hladnega zraka, pokaže bolj realno jamsko temperaturo, ne
pokaže pa temperature hladnega zraka, ki vdira v jamo. Ta je bila v času rasti kapnikov pod
0 ºC , saj drugače kapniki ne bi mogli rasti.
Kapniki so rasli do 6. 1., nato so se zaradi dviga zunanjih temperatur pričeli taliti. Do 11. 1. se
je led na vseh merilnih mestih pa tudi drugje po Ledenici stopil, na vrhu vhodnega pobočja pa
je ležalo nekaj prevrnjenih ostankov večjih ledenih stalagmitov. Ker je bilo prenikajoče vode
malo, so bili kapniki precej majhni, največji od merjenih je bil na merilnem mestu 5 z višino
7,5 cm. Največji v tem času je bil eden izmed ledenih kapnikov na vrhu vhodnega pobočja z
višino 39 cm. 3. 1. 2016 je zapadel tudi sneg, ki pa neposrednega vpliva na led v Ledenici ni
imel. V času taljenja snežne odeje so bile zunanje temperature že tako visoke, da so bili ledeni
kapniki v fazi taljenja in dodatna prenikla voda od taljenja snega ni vplivala na rast ledu.
Slika 12: Ledena kapnika na merilnem mestu 1

Foto: Jere, L., 2016
Drugo obdobje zmrzovanja se je pod vplivom zunanje ohladitve pričelo 18. 1., čeprav je
srednja dnevna temperatura padla pod 0 ºC že dva dni prej. Ledeni stalagmiti so najprej začeli
rasti na vhodnem pobočju in na dnu, torej na merilnih mestih 1,2 in 5. Zmrzovanje je zaradi
nizkih zunanjih temperatur hitro napredovalo in naslednji dan postopoma doseglo tudi merilni
mesti 3 in 4 na zahodnem pobočju. Rasle so tudi ledene sveče okoli vhoda in v votlini na
severu nad osrednjim delom jame, zmrzovali so prenikajoča voda po jamskih stenah, ponvice
in sediment. Zaradi nedavnih padavin je bilo prenikajoče vode veliko, led je na več mestih
popolnoma prekril tla, sediment je zmrznil do 10 cm v globino.
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Ker so bile dnevne temperature v naslednjih dneh čez dan malo nad 0 ºC, je kroženje zraka v
jami preko dneva oslabelo in se čez noč pod vplivom nižjih temperatur ponovno vzpostavilo.
V notranjih delih Ledenice je zato prihajalo do obdobij nočne rasti in dnevnega taljenja, kar je
trajalo do 25. 1. V tem obdobju so na vhodnem pobočju in na dnu stalagmiti ponoči še rasli,
čez dan pa je prihajalo do rahlega taljenja, ki pa je bilo vidno predvsem kot preobrazba ledu in
ne kot sprememba v višini. Od 25. 1. do 27. 1. je bilo obdobje stagnacije, razen na merilnem
mestu 4, kjer 26. 1. ledu ni bilo več. 27. 1. se je zunanja temperatura precej dvignila, v jami pa
je kmalu prišlo do izrazitejšega taljenja ledu. Ledene sveče so v nekaj dneh odpadle s stropa,
prav tako so kmalu odmrznili ponvice in sediment. Ledeni stalagmiti so se postopoma talili
vse do 10. 2., ko ledu v jami ni bilo več. Najvišji ledeni kapnik tega obdobja je bil na
merilnem mestu 5, in sicer 23 cm, medtem ko so na vrhu vhodnega pobočja zrasli do 47 cm.
Na podlagi kartiranja v drugem obdobju pojavljanja ledenih kapnikov smo določili območje
zmrzovanja v Ledenici glede na obseg in nadmorsko višino.
Slika 13: Območje zmrzovanja z označenimi merilnimi mesti za merjenje višine ledenih
kapnikov v Ledenici
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Slika 14: Ledeni kapniki po Ledenici, slikano od vhoda proti notranjosti jame

Foto: Košutnik, J., 29. 2. 2012
Slika 15: Zamrznjen grušč na dnu Ledenice in nepopolno oblikovani ledeni biseri na mestu,
kjer se v toplejših razmerah okoli kamnov odlaga siga

Foto: Jere, L., 2016

7.3.2. Vpliv temperature in vdora hladnega zraka
Ugotovili smo, da stalna merilna mesta zaradi svoje lege ne prikažejo temperature, ki je
ključna za razlago procesa nastajanja ledu v Ledenici. Merilno mesto »Ledenica dno« leži na
najnižjem delu dvorane v zatišju pod SZ steno in ga neposredni podhlajeni zračni tok ne
doseže, prav tako merilno mesto »Ledenica zgoraj«, ki poleg tega leži še na višji nadmorski
višini. Pod 0 ºC na teh dveh mestih pokaže šele, ko se dvorana dodobra ohladi in ledeni
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kapniki rastejo že nekaj dni. Za ponazoritev razporeditve temperature ob vdoru hladnega
zraka smo temperaturo dodatno ročno merili na merilnem mestu »kamen« v času med 18. 1.
in 27. 1. 2016 ob 9. uri. Kot se je izkazalo, bi za morebitne dodatne in natančnejše raziskave o
rasti ledenih kapnikov bila smiselna postavitev dodatnega avtomatskega merilnika na
vhodnem pobočju v Ledenici. Tovrstno zbrane meritve bi dajale boljši pregled nad obdobjem
zmrzovanja, še bolj natančen pregled pa bi dala postavitev merilnika v neposredno bližino
vsakega merilnega mesta za merjenje višine ledenih kapnikov.
Na grafikonu 11 lahko vidimo, da so temperature na vhodnem pobočju v času, ko so nizke
tudi zunanje temperature, nižje od tistih na merilnem mestu »Ledenica dno« za približno 1 ºC.
Ravno ta razlika je bistvena za nastajanje ledenih kapnikov. Ob dvigu zunanjih temperatur
nad 0 ºC se situacija hitro obrne, saj na dnu Ledenice zaradi relativno zaprte lege temperature
ostanejo nižje kot na pobočju, kjer je območje bolj izpostavljeno temperaturnemu nihanju.
Povprečna temperatura merilnega mesta »kamen« je bila v navedenem obdobju ob 9.00
0,1 ºC, medtem ko je bila na merilnem mestu »Ledenica dno« malenkost višja – 0,2 ºC.
Povprečna zunanja temperatura je bila –4 ºC. Ledeni kapniki so rasli do 25. 1., stagnirali do
27. 1., po tem času pa prešli v fazo taljenja.
Grafikon 11: Zunanje in jamske temperature na treh merilnih mestih ob 9.00 uri med 18. 1. in
27. 1. 2016

Kako je dnevna prirast ledenih kapnikov odvisna od temperature, smo prikazali na grafikonu
12. Menimo, da so najbolj relevantni temperaturni podatki, zbrani z merilnikom pred
Ledenico, saj najbolje zajamejo temperature, ki so ključne za pojavljanje ledenih kapnikov.
Kot primer smo prikazali ledeni kapnik na merilnem mestu 5, saj je bil ta najvišji in najbolj
izrazit. Na podlagi izračuna dnevne rasti kapnika se je izkazalo, da je ta odvisna od višine
zunanje temperature. Razvidno je, da ob zunanji temperaturi pod 0 ºC kapnik raste, in se tali,
ko je temperatura nad 0 ºC. V času po 27. 1. srednja zunanja temperatura ni več padla pod
0 ºC, zato so se kapniki talili, po 10. 2. pa so izginili.
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Grafikon 12: Dnevni prirast ledenega kapnika na merilnem mestu 5 v Ledenici v odvisnosti
od povprečne zunanje dnevne temperature pred Ledenico v času med 30. 12. 2015 in 29. 2.
2016

7.3.3. Vpliv padavin in snega
Količina prenikle vode ima na rast ledenih kapnikov velik vpliv. Bolj kot kaplja, večji kapniki
nastanejo ob primernih temperaturnih razmerah. Na grafikonu 13 smo prikazali razporeditev
in količino padavin od decembra 2015 do februarja 2016. December 2015 je bil sušen, zato so
bili ledeni kapniki v prvem obdobju rasti majhni in so zaradi nizke intenzivnosti kapljanja
rasli počasi. 3. 1. 2016 je padel prvi sneg. Padal je še nekaj dni, a se je zaradi visokih
temperatur in dežja snežna odeja hitro stalila. Količina padavin, ki je padla v času do drugega
obdobja rasti ledenih kapnikov, je znatno vplivala na njihovo hitrejšo rast v času od 18. 1. do
25. 1., saj je najvišji kapnik na merilnem mestu 5 zrasel 23 cm, 16 cm več kot v prvem
obdobju. Najvišja višina ledenega kapnika v tem obdobju je bila 47 cm na vrhu pobočja pod
vhodom.
Sneg je v obdobju rasti ledenih kapnikov in še nekoliko kasneje zapadel dvakrat. Vsakič se je
obdržal le nekaj dni. Prvič so ledeni kapniki začeli rasti dva dni pred novozapadlim snegom,
zaradi visokih zunanjih temperatur po 8. 1. pa so se tako sneg kot ledeni kapniki hitro stalili.
Sneg v februarju je ležal nekaj dni, vendar ne njegov pojav ne taljenje na ledene kapnike nista
imela vpliva, saj temperature v Ledenici niso bile dovolj nizke za nastajanje kapnikov.
Taljenje snega s povečano količino prenikle vode ob primerni ohlajenosti lahko vpliva na zelo
hitro rast ledenih kapnikov, vendar v zimi 2015/16 tega nismo mogli opazovati.
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Grafikon 13: Višina ledenih kapnikov na petih merilnih mestih v Ledenici in višina padavin v
času od 1. 12. 2015 do 29. 2. 2016

Vir podatkov: Arhiv meteoroloških podatkov ARSO, 2016.
Grafikon 14: Višina ledenih kapnikov na petih merilnih mestih v Ledenici in višina snežne
odeje v času med 30. 12. 2015 in 29. 2. 2016

Vir podatkov: Arhiv meteoroloških podatkov ARSO, 2016.

7.3.4. Značilnosti opazovanih ledenih kapnikov
Ledeni kapniki v Ledenici so po načinu rasti in obliki takšni kot sigovi kapniki, le da se ti tu v
svoji klasični obliki z rastjo v višino ne pojavljajo.
Ledeni stalagmiti so značilne kijaste oblike. Rast se prične koncentrično z ledenim pokrovom
na skali, ki je dovolj podhlajena, da omogoča zmrzovanje. Hitrost rasti je odvisna od
intenzivnosti kapljanja prenikajoče vode. V prvem obdobju zmrzovanja so zaradi sušnega
obdobja v decembru rasli zelo počasi, saj je bila intenziteta kapljanja majhna. Drugo obdobje
rasti je bilo intenzivnejše, saj je pred tem padlo nekaj padavin v obliki dežja in snega. Po
številu je bilo ledenih kapnikov veliko več kot prvič, zaradi večje količine padavin pa je bila
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tudi njihova oblika na merilnih mestih 1, 2 in 5 nekoliko bolj izrazita. Ker je bil čas rasti v
obeh obdobjih kratek, je bil led na merilnih mestih 3 in 4 le v obliki ledenega pokrova.
Material, ki smo ga izbrali za merilna mesta, ima nekoliko drugačne karakteristike kot skala.
Zmrzovanje se je sicer pričelo istočasno, vendar so bili kapniki na ploščah veliko širši. Izbira
materiala za tačke merilnega mesta se je nasploh izkazala slabo, ker se kovina shladi veliko
bolj kot kamen. Okoli palic so se izoblikovali ločeni, veliko večji kapniki, ki pa na višino
merjenih ledenih kapnikov niso imeli vpliva.
Slika 16: Ledeni kapnik na merilnem mestu 2

Foto: Jere, L., 2016
Na sredini vhodnega pobočja na ledenih kapnikih prihaja do bilateralne simetrije. Sredina
pobočja je najbolj izpostavljena ledenemu zraku, ki vdira v jamo, zato je tam hitrost vetra
največja. Na privetrni strani proti vhodu v jamo je temperatura relativno nižja kot na zavetrni
strani, zato kapljice tam prej primrznejo na ledeno površino in se oblikuje kapnik, katerega
linija je navpična ali nekoliko nagnjena v smeri proti vetru. Na zavetrni strani proti
notranjemu delu jame je temperatura relativno višja, zato kapljice rahlo spolzijo po ledu in se
šele nato sprimejo s podlago. Oblika na tej strani je zato bolj konveksna. Tu nismo imeli
postavljenega merilnega mesta, zato smo ta pojav opazovali na drugih kapnikih.
Tudi ledeni stalaktiti so podobni sigovim, pojavljajo se v obliki ledenih sveč in zaves. Ko se
zrak v jami ohladi, rastejo hitreje kot ledeni stalagmiti, ob dvigu temperatur pa kmalu
odpadejo z jamskega stropa in sten. Pojavljajo se ob jamskih stenah in baldahinih in v votlini
nad osrednjim delom jame.
Led se pojavlja tudi kot talni led v klastičnih sedimentih. Nastane zaradi kapljanja prenikle
vode, vendar se na sedimentih redkeje oblikuje v ledene stalagmite, saj se kapljice razpršijo
med delce sedimenta. Ta zaradi temperaturnih razmer ne zamrzne več kot 10 cm v globino in
opazni krioturbatni pojavi se ne pojavljajo. Ob dvigu temperatur se tudi tovrstni led hitro stali.
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Slika 17: Bilateralna simetrija ledenih kapnikov

Foto: Jere, L., 2016
Slika 18: Talni led v sedimentih pod vhodom v Ledenico

Foto: Jere, L., 2016
Kapniki s taljenjem precej spremenijo obliko in strukturo. Sprememba temperature takoj
vpliva na razpad ledu na šesterokotne bolj ali manj pravilne ledene kristale, led je videti
zrnast. Na kapnikih, na katere je intenzivno kapljalo, je udarjanje kapljic postopoma
izoblikovalo jamice. Te so lahko segle tudi več kot polovico višine kapnika v notranjost, zato
so se takšni kapniki tudi hitreje zlomili. Ti kapniki so se talili hitreje kot tisti, kjer je kapljalo
manj ali pa je kapljanje prenehalo, saj imajo kapljice, kot kaže, višjo temperaturo, verjetno
takšno kot kamnina, skozi katero tečejo.
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Slika 19: Ledeni kapnik na merilnem mestu 5 (na isti višini kot stebriček ograje) v fazi tajanja

Foto: Jere, L., 2016
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8. Razprava
8.1. Temperaturne razmere v Ledenici
Na podlagi meritev temperature in analize podatkov smo pridobili vzorce gibanja temperatur
v Ledenici. Ugotovili smo, da na njihovo višino najbolj vplivajo zunanje vremenske razmere,
posebno v hladnejši polovici leta. Zaradi te povezave se pojavlja izrazit sezonski pa tudi
dnevni trend razporeditve temperatur.
Najhladnejši predeli Ledenice so na dnu dvorane in najtoplejši pri vrhu, kjer temperatura
nikoli ne pade pod 0 ºC. Temperaturni gradient narašča z oddaljenostjo od vhoda in od dna
proti stropu. Povprečne temperature na merilnih mestih v Ledenici (dno 4,4, sredina 5,3, vrh
7,7 ºC) in pred njo (10,8 ºC) so v primerjavi z obdobjem julij 2010 – junij 2012 višje. Takrat
je bila temperatura na treh merilnih mestih zunaj, sredi in na vrhu Ledenice nižja za okoli
1 ºC, na dnu Ledenice pa kar za 2 ºC (Ravbar in Košutnik, 2014). Tudi povprečna letna
temperatura na meteorološki postaji Grosuplje je bila nižja za 1 ºC (11,2 ºC, marec 2014 –
februar 2016). Zimi 2014/15 in 2015/16 sta bili zelo mili z dokaj visokimi temperaturami za
ta letni čas (Arhiv meteoroloških podatkov ARSO, 2016). Visoke zunanje temperature so se
odrazile tudi v jami, kar smo neposredno lahko opazovali pri rasti ledenih kapnikov. Ti so bili
majhni in so se relativno hitro stalili.
Vsa tri merilna mesta v Ledenici imajo dobro izraženo sezonsko nihanje, temperature so
skladno z zunanjimi najnižje v hladnejši in najvišje v toplejši polovici leta. Nihanje je
največje na dnu in v srednjih predelih Ledenice, manjše pa v zgornjih predelih. V hladnejšem
delu leta so temperature na dnu in sredi Ledenice zelo podobne, razlika v povprečni
temperaturi je le 0,5 ºC. V toplejšem delu leta se v Ledenici v spodnjih in srednjih predelih
zadržuje jezero hladnega zraka, ki se zaradi omejenega mešanja zraka zgolj počasi razkraja.
Ravbar in Košutnik (2014) ugotavljata, da temperatura Permetove dvorane glede na sezono
niha manj kot v Ledenici, in sicer le za približno 3,7 ºC (julij 2010 – junij 2012). Zamik letnih
časov je v hladnejšem delu leta večji kot v Ledenici, saj najnižja povprečna temperatura
nastopi marca in je okoli 9 ºC, najvišja pa okoli 12,5 ºC, ki tako kot v Ledenici nastopi
septembra. Korelacija z zunanjimi temperaturami je tako v Permetovi kot v Veliki dvorani
nizka. Velika dvorana leži v globljem delu jame, zato temperatura niha zgolj minimalno. V
referenčnem obdobju julij 2010 – junij 2012 je bila okoli 9,5 ºC.
Korelacijska analiza hladnejše polovice leta je pokazala na močno medsebojno korelacijo
merilnih mest za temperaturo v Ledenici (nad 0,91), vendar je pomembnejši pokazatelj tega
obdobja korelacija med zunanjim in jamskim zrakom. Ta je najnižja na merilnem mestu
»Ledenica prehod«, saj tam prihaja do najmanjšega mešanja zraka, in višja na merilnih mestih
»Ledenica dno« in »Ledenica zgoraj«, kjer prihaja do močnejšega mešanja zraka.
Rezultati korelacijske analize toplejše polovice leta so glede na zimsko analizo ravno
nasprotni, je pa ponovno pomembnejša povezava med zunanjim in jamskih zrakom. Zaradi
jezera hladnega zraka je mešanje v spodnjih in srednjih predelih Ledenice šibko, zato je tudi
Pearsonov koeficient korelacije nizek. Na merilnem mestu »Ledenica dno« znaša 0,32 in na
merilnem mestu »Ledenica zgoraj« 0,41. Zgornji predeli Ledenice so zaradi poletnega načina
gibanja zraka bolje prepihani, zato je korelacija višja, 0,64. Medsebojna korelacija temperatur
v Ledenici je kot v zimskem tudi v poletnem obdobju visoka, od 0,88 do 0,99.
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Preglednica 11: Pearsonov koeficient korelacije med temperaturami pred Ledenico in v njej v
hladnejši in toplejši polovici leta v času med marcem 2014 in februarjem 2016
Merilno mesto
Zunaj
Ledenica dno
Ledenica zgoraj

Hladnejša polovica leta
Ledenica
Ledenica
dno
zgoraj
0,65
0,72
–
0,99
–
–

Ledenica
prehod
0,47
0,91
0,91

Toplejša polovica leta
Ledenica
Ledenica
dno
zgoraj
0,32
0,41
–
0,99
–
–

Ledenica
prehod
0,64
0,88
0,94

Grafikon 15: Pearsonov koeficient korelacije med temperaturami pred Ledenico in
temperaturami na merilnih mestih v jami v hladnejši in toplejši polovici leta v času med
marcem 2014 in februarjem 2016

Dnevno temperaturno nihanje v Ledenici je značilno tako za hladnejši kot toplejši del leta. V
hladnejšem delu leta nanj vplivajo nizke zunanje temperature, ki z vdorom hladnega zraka v
spodnjih in srednjih predelih Ledenice vplivajo na nihanje z relativno nižjimi nočnimi in
višjimi dnevnimi temperaturami. Na merilnem mestu »prehod« je nihanje komaj opazno, saj
je korelacija z zunanjim zrakom manjša. V toplejšem delu leta dnevno nihanje na dnu in sredi
Ledenice zaradi jezera hladnega zraka ni mogoče, medtem ko so višji predeli bolje prepihani.
Ravbar in Košutnik (2014) sta proučevala vpliv števila obiskovalcev na temperaturo v jami. V
Ledenici korelacije med številom obiskovalcev in temperaturo ni zaznati, niti na merilnem
mestu »Ledenica prehod«, ki je blizu turistične poti, saj se obiskovalci na tem mestu ne
zadržijo dolgo. V Permetovi in Veliki dvorani je zaznati povečano temperaturo, kadar jamo
obišče večje število obiskovalcev. Povprečen dvig temperature v Permetovi dvorani je 0,22 ºC
in najvišji 0,77 ºC. V Veliki dovrani je povprečen dvig manjši, in sicer 0,16 ºC, in najvišji
0,4 ºC. V nekaj urah po odhodu obiskovalcev se stanje povrne na prejšnje vrednosti.
Odprtost brezna v Permetovi dvorani ima znaten vpliv na dvig temperature, ki pa se v nekaj
urah po zaprtju ponovno ustali. Padavine in snežna odeja na višino temperature nimajo vpliva.
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8.2. Gibanje zraka
Županova jama ima dva medsebojno zamaknjena vertikalna vhoda in jo lahko na podlagi
opazovanja smeri in merjenja hitrosti vetra uvrstimo v tip statodinamične jame. Intenzivnejše
gibanje zraka poteka med Ledenico in Permetovo dvorano. V hladnejšem delu leta je značilen
»efekt dimnika«, v toplejši polovici leta pa del jame deluje statično in drugi del dinamično.
Glede na temperature in intenzivnost gibanja zraka bomo ločili sezonsko gibanje zraka v
hladnejši in toplejši polovici leta in znotraj hladnejše polovice leta še dnevno–nočno gibanje
zraka.

8.2.1. Hladnejša polovica leta
Obdobje hladnejše polovice leta glede na temperaturne značilnosti in intenzivno mešanje
zunanjega ter jamskega zraka traja nekje med oktobrom in marcem. Takrat mrzel zunanji zrak
po pobočju udornice vdira v Ledenico. Udornica zaradi svoje oblike pritegne hladen zrak, ki
se steka proti najnižjim delom Ledenice in pri tem izpodriva toplejši jamski zrak. Pod
vplivom višjih jamskih temperatur se segreva ob stiku z jamskimi stenami in se nato skladno s
površjem Ledenice dviga proti koncu dvorane. Velik del tega zraka zaokroži pod obokom
nazaj proti vhodu in izhaja iz jame tik pod stropom na vhodu. Izhajajoči zrak je toplejši od
vdirajočega, zato se na površje dvigne tik ob steni nad vhodom, kjer ob močnejšem gibanju
migota rastlinje.
Manjši del zraka se dviga po umetnem rovu proti Srebrni dvorani in dalje proti Permetovi
dvorani. V tem ozkem predelu so izmerjene vrednosti hitrosti nizke tudi takrat, ko je mešanje
zraka v Ledenici močno. V prostornejši Permetovi dvorani anemometer vetra ni zaznal, pa
tudi preizkus z dimno paličico se ni obnesel. Zrak se kljub temu premika, saj so izhodne
odprtine v nasprotju z neznatnimi vrednostmi v dvorani zelo prepišne. Meritve hitrosti vetra
pri največji odprtini pokažejo vrednosti vse do 5,33 m/s. Na podlagi osnovnih fizikalnih
zakonitosti in na podlagi meritev torej vemo, da se toplejši zrak dviga proti vrhu dvorane, kjer
izhaja skozi špranje ob loputi brezna in skozi manjše odprtine.
Slika 20: Model gibanja zraka med Ledenico in Permetovo dvorano v hladnejši polovici leta

Tovrstni sistem izmenjave zraka imenujemo »efekt dimnika«. Intenziven je, vse dokler so
zunanje temperature nižje od temperatur v jami. Znotraj hladnega obdobja prihaja tudi do
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vmesnih obdobij, ko so zunanje temperature nad jamskimi. Tudi takrat je kroženje zraka
stalno in se ne prekine, vendar so hitrosti vetra nižje in težje merljive.
V zimskem času nasploh prihaja do različnih temperatur v različnih delih jame, kar povzroča
nenehne poskuse sistema po uravnovešenju. Dotok zraka skozi razpoke, različna ogretost
jamskih sten, temperatura prenikle vode in spremembe tlaka z nadmorsko višino povzročajo
relativne spremembe temperature, vsako temperaturno nihanje pa povzroči gibanje zraka. Ko
so zunjanje temperature nižje od jamskih, mrzel zrak vdre v jamo in prevlada nad ostalimi
dejavniki. Mešanje zraka je takrat najmočnejše. Večja kot je sprememba temperature, večji je
pretok zraka, višja je hitrost vetra in bolj je sunkovit. Takrat je tudi izmenjava zraka največja
in večji je pretok zraka iz Ledenice v Permetovo dvorano. Korelcija med hitrostjo vetra in
višino zunanjih temperatur je torej negativna in znaša –0,84.
Grafikon 16: Odvisnost hitrosti vetra v Ledenici na merilnem mestu »kamen« od višine
zunanje temperature pred Ledenico v času med 30. 12. 2015 in 11. 2. 2016 ob 9.00

8.2.2. Toplejša polovica leta
Čas od dviga zunanjih temperatur nad jamske pa do jesenskega vdora hladnega zraka
opredeljujemo kot toplejšo polovico leta. Ponavadi nastopi med aprilom in septembrom. V
tem času je kroženje zraka obratno kot v hladnejšem delu leta. Topel zunanji zrak vstopa v
jamo skozi špranje ob breznu v Permetovi dvorani in skozi druge razpoke. Meša se z jamskim
zrakom in ohlaja ob stiku s stenami. Smer gibanja zraka je skozi umetni rov proti Ledenici.
Tam je kot posledica zimskega ohlajanja jame ostalo inverzno jezero hladnega zraka, ki
onemogoča zračenje in dovajanje toplote v nižjih predelih dvorane. Toplejši tok zraka iz
umetnega rova se ne more mešati s hladnejšim v Ledenici, zato piha nad jezerom v smeri
proti izhodu, kjer izhaja iz jame tik pod stropom. Zaradi omejenega mešanja zraka se hladno
jezero zgolj počasi zmanjšuje. Segrevanje tega zraka omogoča kondukcija ob jamskih stenah,
ki se segrevajo skladno s površjem, delno pa tok zraka iz Permetove dvorane, ki s potekom
nad jezerom hladnega zraka vpliva na mešanje vrhnjih plasti. Ledenico ponovno prevetri šele
prvi jesenski padec zunanjih temperatur pod jamske, ponavadi v oktobru.
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Slika 21: Model gibanja zraka med Ledenico in Permetovo dvorano v toplejši polovici leta

8.2.3. Dnevno gibanje zraka
Do razlik v dnevno–nočnem gibanju zraka prihaja v času hladnejše polovice leta, torej med
oktobrom in marcem, oziroma ko zunanje nočne temperature padejo pod jamsko temperaturo
in se vzpostavi močnejše gibanje zraka. Pod vplivom relativno višjih dnevnih temperatur
jamski predeli ostanejo zaprt sistem z minimalno hitrostjo vetra. Nižje kot so nočne
temperature, večja je dinamika in višja hitrost vetra.
Grafikon 17: Hipotetično dnevno gibanje zraka v Ledenici glede na temperaturo zraka pred
Ledenico in jamsko temperaturo na merilnem mestu »Ledenica zgoraj« v času med 30. 12.
2015 in 11. 2. 2016

Na podlagi razlike med zunanjimi in jamskimi temperaturami smo določili hipotetično
gibanje zraka v obdobju med 30. 12. 2015 in 11. 2. 2015. V tem časovnem obdobju smo tudi
sicer enkrat dnevno merili hitrost vetra. Zunanje temperature smo primerjali s podatki
merilnika temperature »Ledenica zgoraj«, ki so glede na značilnosti in zimsko korelacijo z
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zunanjim zrakom 0,72 najbolj relevantne. Kadarkoli v tem času so zunanje temperature padle
pod jamske, so se vzpostavile razmere, ki so omogočale intenzivnejše gibanje. Na grafikonu
17 lahko opazimo razliko med gibanjem zraka v daljšem hladnem obdobju. Med 30. 12. 2015
in 8. 1. 2016 je bilo ohlajanje jame in mešanje zraka intenzivno ves dan, med 4. 2. in
7. 2. 2016 pa je prihajalo do izrazitih razlik med dnevom in nočjo. Izkazalo se je, da je
obravnavano obdobje temperaturno zelo variabilno in glede na relativno visoke zunanje
temperature precej netipično zimsko.

8.3. Vpliv mikroklime na pojavljanje ledu
Zmrzovanje v Ledenici se prične, ko se temperatura spusti pod 0 ºC. Meritve kažejo, da je za
začetek zmrzovanja poglaviten vzrok vdor hladnega zunanjega zraka, ki vpliva na padec
temperature pod ledišče in ohladitev zgornjega sloja tal oz. jamskih sten. Padajoče kapljice
vode ob stiku s podhlajeno kamnino nanjo primrznejo. Proces poteka postopoma od vhodnih
delov dvorane proti notranjosti in nato z nižjih nadmorskih višin proti višjim. Sprva zmrzuje
na pobočju pod vhodom in na zgornjem delu stopnic kot posledica najbolj intenzivnega
mešanja zraka. Na tem predelu rastejo ledeni stalagmiti, tik pod vhodom pa do 10 cm v
globino zamrzne tudi fini sediment. Nato sledijo osrednji nizki predeli jame in spodnji del
stopnic, kjer smo namerili že nekoliko počasnejši zračni tok in s tem nekoliko manjše mešanje
zraka in ohlajanje. Tukaj rastejo ledeni stalagmiti, zmrzneta pa tudi pesek in grušč do 5 cm v
globino. V vhodnih predelih, v votlini na severu in ponekod po jamskih stenah nastajajo
ledene sveče. Sledi spodnji del zahodnega pobočja, kjer poleg stalagmitov zmrzne tudi stoječa
voda, ki se pojavlja v majhnih ponvicah okoli kapnikov. Šele po nekaj dneh intenzivne
cirkulacije podhlajenega zraka zmrzovanje zajame osrednje dele dvorane. Razlog za to je v
vmesnem skoku, ki te predele loči od spodnjih delov jame in prepreči neposredni vdor
podhlajenega zraka, saj se ta z dvigom ob skoku segreje. Šele ko se precej ohladijo najnižji
deli dvorane, začne zmrzovati tudi sredi Ledenice. Led se pojavlja v obliki stalagmitov in
zmrznjenih sigovih ponvic.
Ko se kroženje zraka v jami z dvigom zunanjih temperatur zmanjša, se jamske temperature
ponovno dvignejo in uravnajo s temperaturo sten. Te se globlje v notranjost ne shladijo.
Jamski led se v jami obdrži od nekaj dni do meseca ali dva, odvisno od ohlajenosti Ledenice.
Slika 22 in 23: Levo ledeni stalagmiti in desno ledeni stalaktiti v votlini Ledenice

Foto: Košutnik, J., 2012

Foto: Jere, L., 2016
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Zaradi konkavne oblike jamskega stropa ledeni stalaktiti ne nastajajo. Razlog je v gibanju
zraka, saj podhlajen zrak zaradi mešanja z jamskim stropa ne doseže. Ledeni stalaktiti, zavese
in baldahini nastajajo pri vhodu, v votlini v severnem delu stene in ponekod po jamskih
stenah, kjer je mešanje zraka najmočnejše. V votlini, kot je razvidno s slike 22, nastajajo tudi
ledeni stalagmiti, vendar bi za določitev pogojev njihovega nastajanja morali dvorano
opazovati v daljšem časovnem obdobju. Menimo, da so v letošnji zimi stalaktiti nad
stalagmiti prevladali zato, ker je bil ob takratnih pogojih zrak bolj hladen kot kamnina in je
kapljica zmrznila ob stiku z zrakom. Za nastajanje ledenih stalagmitov je na tem mestu
verjetno potrebna podhlajena kamnina, ki omogoča, da kapljica zmrzne ob stiku z njo. Zrak
ob tem ne sme biti preveč ohlajen, zato da kapljica lahko pade s stropa, preden zamrzne.
Korelacijo med temperaturo in rastjo kapnika smo prikazali na grafikonu 12. Med obema
spremenljivkama je negativna linearna povezanost s Pearsonovim koeficientom korelacije –
0,77. Nižja kot je temperatura, večja je dnevna prirast ledenega kapnika, in višja kot je
temperatura, bolj se tali (grafikon 18).
Grafikon 18: Dnevna prirast ledenega kapnika v Ledenici na merilnem mestu 5 v odvisnosti
od povprečne dnevne temperature pred Ledenico v času med 30. 12. 2015 in 29. 2. 2016

Sama količina padavin neposrednega vpliva na rast ledenih kapnikov nima, saj je ta odvisna
od temperature. Padavine imajo vpliv na hitrost rasti in tudi na število ledenih kapnikov. Več
kot je prenikle vode in večja kot je intenziteta kapljanja, hitreje rastejo in več jih je po številu,
saj vodo prevaja več razpok. Ker je strop Ledenice precej blizu površja, se povečana količina
kapljic ob padavinah odrazi že v nekaj urah. Obdobje pred ohladitvijo konec leta 2015 je bilo
precej sušno, zato je v jami kapljalo na malo mestih. To nam je omogočilo, da smo merilna
mesta za merjenje višine ledenih kapnikov postavili na bolj stalna mesta kapljanja, ki hkrati
omogočajo daljše obdobje merjenja. Kot se je izkazalo ob kasnejših padavinah, je bilo na več
mestih kapljanje močnejše kot na izbranih merilnih mestih in so bili ledeni kapniki večji,
vendar pa na teh mestih ne bi zajeli ledenih kapnikov, ki so zrasli v prvem obdobju. Tudi za
lego in višino snežne odeje lahko trdimo, da nima neposrednega vpliva na rast ledenih
kapnikov.
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Led v Ledenici nastaja kot odraz stanja temperatur v jami, zaradi majhne količine ledene
mase, ki se tudi hitro stopi, pa ne vpliva na morebitno daljše zadrževanje hladnega zraka. Ta
se v zimskem času v jami zadržuje zaradi drugih razlogov. Kroženje zraka samo po sebi na
pojavljanje ledenih kapnikov nima vpliva, saj je pojav obeh odvisen od temperatur. Tudi
ledena masa zaradi majhne količine nima vpliva na kroženje zraka.
Ledenice zaradi količine in trajanja pojava ledu ne moremo označiti za ledeno jamo. Veliko
boljši izraz bi bil ledenica, torej jama, kjer se obdobno pojavlja led in se ne ohrani skozi celo
leto.

8.3.1. Ledeni kapniki v preteklosti
Ledene kapnike v Ledenici opisuje že Valvasor, in sicer na zahodnem pobočju, kjer se
pojavljajo kot nekakšne orgle. Omenja, da so nekateri visoki eno klaftro ali dve in debeli
kakor moški, drugi pa le dve ali tri pedi in debeli kot roka ali še tanjši. O njihovih značilnostih
zapiše, da se led v primerjavi z zunanjim hitro zlomi, na soncu in vročini pa zdrži dlje kot
zunanji. Omenja tudi, da je v primerjavi z njim zelo prozoren (Valvasor, 2009). Na drugem
mestu zapiše, da se po ledu da nadaljevati naprej navzgor, »in to pozimi lažje kot poleti.
Poleti so namreč cela tla pokrita z ledom in je zato hoja tako nevarna in naporna, da brez
derez ni mogoče narediti niti koraka. Pozimi pa se da lepo in varno hoditi« (Valvasor, 2009,
str. 583).
Če Valvasor ni pretiraval, so bili ledeni kapniki v njegovem času precej večji in debelejši kot
so današnji, povsem poledenelega pobočja pa danes ni. Takratna večja količina ledu je
povsem možna, saj obdobje Valvasorjevega raziskovanja sodi v obdobje male ledene dobe, ki
je trajalo od 1450 do 1850. Povprečne temperature so bile v primerjavi s temperaturami v 20.
stoletju nižje za okoli 1–1,5 ºC. Zime so bile daljše in ostrejše, alpski ledeniki so dosegli
največjo velikost od zadnje poledenitve, zmrzovale so reke in celo nekateri deli morja. Znotraj
obdobja ločimo še tri hladnejša obdobja, srednje, t. i. Maunderjev minimum (1645–1715),
ustreza obdobju Valvasorjevega raziskovanja (Ogrin, 2012). Glede na to je možno, da je bilo
v Valvasorjevem času ledu več in da se je obdržal dlje v poletje, vendar ne skozi celo leto, če
verjamemo opisom, da se je pozimi dalo lepo hoditi. Morda je bil raziskovalec v jami na
prehodu letnih časov, torej namesto poleti ob spomladanski odjugi, ko kapniki lahko zaradi
velike količine prenikle vode in ob primerni ohlajenosti Ledenice zelo hitro rastejo, ob tem pa
zamrzne tudi velik del sedimenta.
Nekateri avtorji so po pripovedovanju domačinov zapisali, da so domačini v Ledenico hodili
po led (Lesjak, 2006; Kranjc, 1990). Takšna trditev je ob današnji količini ledu prav
neverjetna, veliko bolj verjetno je, da so notri shranjevali živila in se občasno skrivali pred
Turki (Bohinec, 1978; Lesjak, 2006). Daljše bivanje v jami zaradi nizke temperature gotovo
ni bilo mogoče.

8.4. Spremembe jamske mikroklime
Jamska mikroklima je bila z izkopom umetnega rova močno umetno spremenjena. Županov
del jame in Ledenica sta glede na gibanje zraka verjetno delovala kot dokaj zaključeni enoti,
je pa med obema gotovo potekal šibek tok zraka. Na to kažejo Permetovi osebni zapiski, v
katerih piše, da so julija 1927 zakurili v Ledenici na podlagi domneve, da bo zaradi odprtosti
Ledenice na vzhod in burje, ki je pihala tisti dan, dim potegnilo v Permetovo dvorano. To se
je res zgodilo, vendar glede na današnje raziskave ne zaradi burje, ki na klimo v jami nima
60

vpliva, temveč zaradi šibkega toka zraka, ki je očitno obstajal med špranjami zasutega rova.
Na podlagi te ugotovitve so delavci odstranili skale tam, kjer so opazili dim, odkrili Srebrno
dvorano, do leta 1935 pa prekopali umetni prehod. Zaradi slabega zračenja jame so delavci ob
kopanju rova zaradi uporabe smodnika večkrat omedleli (Samec, 1996).
Zaradi zaprtosti brezna z loputo vse od leta 1927 (Samec, 1996) glede na današnjo
morfologijo zgornji vhod pritegne manjše količine zraka, kot bi ga sicer. Vprašanje je, kako bi
močnejši tok zraka ob odprtem breznu vplival na jamske stene, kapnike in prepihanost v
Ledenici. Pozimi bi bilo dejanje tvegano zaradi morebitne prevelike ohladitve jame, kar bi
neposredno vplivalo na bivanje netopirjev v jami, daljša izpostavljenost močnejši prepihanosti
pa bi vplivala na propadanje kapnikov.
Bohinec (1978) meni, da je klima zaradi odkopa umetnega rova v Ledenici toplejša in da se
zaradi tega ledeni kapniki obdržijo krajši čas kot nekdaj. Ker ne vemo, do kakšne stopnje
mešanja zraka je prihajalo pred odkopom, lahko zgolj ugibamo o nekdanjem gibanju zraka.
Verjetno je Ledenica takrat funkcionirala bolj kot statična jama. Pozimi se je hladni zrak ujel
v jamo, jezero hladnega zraka je bilo večje in se je obdržalo dalj časa. Ledeni kapniki so bili
zaradi tega lahko večji in širši, predvsem pa so se obdržali dlje časa. Vsekakor pa je pod
stropom dvorane zaradi same morfologije dvorane ostajal ujet toplejši zrak, saj stalagmiti ne
bi nastajali, če bi se dvorana podhladila vse do stropa. V tem primeru bi prenikla voda
zamrznila že pri stropu in s tem ustavila kapljanje.

8.5. Vpliv klime na skalni relief Ledenice
Zmrzalno preperevanje v Ledenici poteka na območju, ki smo ga že določili kot območje
zmrzovanja (slika 13). Sega do nadmorske višine približno 426 m. Z jamskih sten in
predvsem s starejše pa tudi mlajše sige se luščijo manjše in večje ploskve, ki sčasoma
odpadejo. Sediment razpada na manjše dele. Vhodno pobočje je zimskemu vdoru hladnega
zraka najbolj izpostavljeno, zato je preperevanje relativno hitro. Temu je zelo izpostavljen
tudi najnižji del Ledenice v votlini pod previsom SZ stene. Starejša siga je močno preperela,
odpada v luskah in pri tem razkriva različne plasti. Nekatere so obarvane rdečkasto-rjavo.
Mešanje toplega in hladnega zraka povzroča izhajanje vlage. Preko leta se zrak v Ledenici
meša na različnih nadmorskih višinah, vendar najbolj pogosto nad jezerom hladnega zraka, ki
navišje seže z nadmorsko višino okoli 424 m. Kondenzne kapljice opazimo okoli prehoda iz
Ledenice v umetni rov, predvsem na zavetrni V steni, saj je dvorana drugod zelo visoka in se
jih od daleč težko opazi. Pogosteje nastajajo v toplejšem delu leta. Takrat topel zrak vstopa v
jamo skozi brezno v Permetovi dvorani in se ohlaja ob stiku s hladnimi stenami. Kondenzno
vodo zato pogosto opazimo v Permetovi dvorani pa tudi v Ledenici nad jezerom hladnega
zraka. Površina je močno izpostavljena kondenznemu preperevanju. Ta pojav je opazen npr.
tik pred vstopom v umetni rov, kjer drobne kalcitne žile izstopajo iz kamnine. Kapljice se
ponekod, predvsem v Permetovi dvorani, srebrno svetijo, kar nakazuje na mikroorganizme in
možnost biogenega raztapljanja kamnine.
Suh zračni tok iz okolice srka vlago, tudi iz sige ali apnenca. Vlaga je lahko kondenznega
nastanka ali pa izvira iz polzeče vode. Vzdolž poteka zračnega toka med Ledenico in
Permetovo dvorano lahko na več mestih vidimo hrapavo in suho sigovo površino z oprhom,
ponekod pa je tudi grbinasta in prekrita z izrastki. Takšnih je več kapnikov v Permetovi in
Srebrni dvorani.
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9. Zaključek
Osnovni namen diplomske naloge je bila raziskava jamske mikroklime Ledenice pri Županovi
jami. Izvajali smo temperaturne meritve in meritve gibanja zraka ter spremljali rast ledenih
kapnikov. Na podlagi raziskav smo ugotovili, da mikroklima Županove jame ni enotna in se
razlikuje glede na lego dvoran in njihovo morfologijo. Temperature med Ledenico in
Permetovo dvorano so rezultat morfologije jame in kroženja zraka. Ventilacija je zaradi efekta
dimnika značilna za ta predel, večja pa je tudi izmenjava zunanjega in jamskega zraka. Ta je
močnejša v hladnejši polovici leta, močna podhladitev jame pa omogoča nastajanje ledu.
Nihanje temperature je izrazito letno, sezonsko, pa tudi dnevno. Značilen je vertikalni in
horizontalni temperaturni gradient, saj temperature naraščajo od nižjih proti višjim delom
Ledenice in od vhoda proti notranjim delom jame, vse do Permetove dvorane. Ta del jame
deluje v hladnejšem delu leta izrazito klimodinamično, v toplejšem delu leta pa morfologija
jame vpliva na določeno netipičnost. Ker so spodnji predeli Ledenice žepasto oblikovani, ta
predel funkcionira klimostatično. Tok zraka med breznom in vhodom v Ledenici poteka nad
jezerom hladnega zraka, zato ta predel deluje klimodinamično.
Notranji deli jame od Permetove dvorane naprej so bolj zaprti, povezava z zunanjo atmosfero
poteka preko razpok in prenikle vode, manj pa z geotermalno energijo in kondukcijo. Letna
jamska temperatura niha do 0,5 ºC, kroženje zraka pa je šibko. Ta del jame funkcionira
klimostatično.
Glede na meritve se je izkazalo, da imajo največji vpliv na višino temperatur v Ledenici
zunanje vremenske razmere, ki vplivajo tudi na kroženje zraka in zaradi intenzivnosti
prevladajo nad drugimi dejavniki. Zračenje skozi razpoke in temperatura prenikle vode imata
zanemarljiv vpliv, v toplejšem delu leta pa se spodnji predeli Ledenice segrevajo predvsem s
kondukcijo preko jamskih sten. Padavine, snežna odeja in ledeni kapniki imajo zanemarljiv
vpliv na višino temperature. Kot sta pokazala Ravbar in Košutnik (2014), imajo obiskovalci
kratkotrajen vpliv na dvig temperature v Permetovi in Veliki dvorani, v Ledenici pa tega ni
zaznati. Odprtje brezna v toplejšem delu leta vpliva na kratkotrajni dvig temperatur v času
odprtosti. Z opisom teh mikroklimatskih značilnostih smo dosegli osnovni namen diplomske
naloge.
Temperaturni podatki v Ledenici se zbirajo od leta 2009, zato je možno njihovo primerjanje.
Ravbar in Košutnik (2014) sta prikazala temperature v obdobju med julijem 2010 in junijem
2012. Primerjava nam pokaže, da so bile povprečne temperature tega obdobja precej nižje kot
v obdobju med marcem 2014 in februarjem 2016. Že tako kratko obdobje nam torej pokaže
smiselnost opazovanja parametrov na daljši rok.
Izkazalo se je, da samo zvezno merjenje temperatur sicer poda neko predstavo o klimatskih
značilnostih kraških jam, ki pa je bolj natančna v notranjih predelih oziroma v bolj zaprtih
jamah. Pri klimodinamičnih jamah ali delih jam je merjenju temperatur potrebno dodati vsaj
še merjenje smeri in hitrosti vetra, smiselno pa je tudi merjenje vlažnosti, zračnega tlaka in
drugih parametrov, ki nam lahko podajo bolj natančne podatke o mikroklimi in njenem
spreminjanju. Sami temperaturni podatki so na primeru rasti ledenih kapnikov v Ledenici
dobra osnova za določevanje pogojev njihove rasti, vendar nam opazovanje vdora hladnega
zraka poda natančnejšo razlago o njihovem nastanku.
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Poudariti je potrebno pomen večletnega in zveznega zbiranja podatkov, saj je to osnova za
razumevanje naravnih in človeških vplivov na jamsko okolje (Kranjc in Opara, 2002; Šebela
in Turk, 2011; Ravbar in Košutnik, 2014; Šebela, 2014; 2016). Na tak način lahko določimo
vpliv npr. toplih poletij, milih zim, izredno hladnih temperatur, globino vdora hladnega zraka
in nenazadnje rast, višino in trajanje obdobja ledenih kapnikov. Izredni zunanji vremenski
dogodki lahko močno vplivajo na jamsko mikroklimo.
Kompleksne raziskave jamske mikroklime so v Sloveniji še vedno redke, podrobneje se
izvajajo le v Postojnski jami, ki je dobro poznana med slovenskimi in tujimi obiskovalci.
Merjenje temperature se izvaja še v nekaterih drugih jamah, občasno pa se merijo tudi drugi
parametri. V Sloveniji je število odkritih in raziskanih kraških jam že preko 11.000 (Ekataster jam, 2016), vendar nam njihova mikroklima ostaja večinoma nepoznana. Spremljanje
klimatskih parametrov je gotovo smiselno predvsem v jamah, ki so turistično prepoznavne,
saj vpliv obiskovalcev na jamsko mikroklimo lahko določimo le ob njenem predhodnem
poznavnju. Ravno število, raznolikost in bližina jam pa nam omogočajo odlične možnosti za
raziskovanje jamske mikroklime nasploh. Ker so jamska klimatska okolja občutljiva in
stalnejša, nam poznavanje mikroklime omogoča osnovo za raziskovanje preteklih klimatskih
obdobij, speleogeneze, speleobiologije in arheologije (Luetscher in Jeannin, 2004; Badino,
2010).
Raziskav jamskega ledu je v tujini veliko več kot pri nas. V Sloveniji so nekateri raziskovalci
pomembno vplivali na poznavanje ledenih jam pri nas (Michler, 1952; Mihevc in Gams,
1978; Mihevc, 1993; 2008), vendar se sistematično opazovanje in merjenje jamskega ledu ter
jamskih temperatur v nekaterih ledenih jamih izvaja šele v zadnjih letih (Košutnik in sod.,
2014). Merjenja in opazovanja ledenih kapnikov se v Sloveniji do sedaj ni izvajalo, zato
upamo, da bo to diplomsko delo spodbudilo nadaljnje, morebiti bolj kompleksno
raziskovanje.
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10. Summary
The aim of this paper was the research of the cave microclimate in Ledenica pri Županovi
jami on the basis of the air temperature monitoring, measurements of the airflow and of the
ice stalagmites in the cave.
The microclimate is not the same in all parts of the Županova jama cave, the difference is
influenced by the position of the chambers and morphology. The temperatures of Ledenica
and part to the Permetova dvorana are result of the morphology and the airflow.
The air ventilation is typical for this part of the cave due to the »chimmney effect«, which
also effects the outer and inner air exchange. This air exchange is stronger during the cold part
of the year, when low temperatures enable also the growth of the ice. Variability of the
temperature is distinctly pronounced annually, seasonally, as well as daily. The vertical and
horizontal temperature gradient is characteristic for the cave. Temperatures are increasing
from lower to higher parts of Ledenica and from entrance to inner parts of the hall up to
Permetova dvorana. This part of the cave is during the cold season dynamic. During the warm
season the lower parts of Ledenica function statically due to the trap. The airflow between the
abyss and the entrance in Ledenica goes over the area of the cold air, therefore this part
functions dynamic.
The parts of the cave from Permetova dvorana on are relatively isolated. The connection
between the inner and outer environment goes mainly through cracks and percolating water
and less by the geothermal energy and conduction. The airflow is weak and annual
temperatures vary up to 0,5 ºC. This part of the cave is statical.
The measurements indicated the external meteorological conditions as the biggest factor on
the temperatures of Ledenica as well as on the airflow; because of the intensity they are the
dominant factor. The air ventilation through cracks and the temperature of the percolating
water show no clear correlation with the temperatures. The temperature of the lower part of
Ledenica is raised by the conduction through rocks during warmer part of the year. The
precipitation, snow and ice stalagmites do not affect the temperature. The influence of the
visitors has short-term affect on the temperature anomalies in Velika and Permetova dvorana
(Ravbar and Košutnik, 2014), but there is no correlation between the visitors and the
temperature in Ledenica. The opening of the abyss has only short-term affect on the raise of
the temperatures from Permetova dvorana to Ledenica.
The temperature data have been collected since 2009 which enables us the comparison. We
figured out that medium temperatures during the period from July 2010 to June 2012 (Ravbar
and Košutnik, 2014) were lower than during the period from March 2014 to February 2016.
Even such short period shows us the importance of the long-term measurements of climate
parameters.
The long-term and analogue data collection are of great importance as they represent the base
for understanding the natural and human impacts on the cave microclimate (Kranjc and
Opara, 2002; Šebela and Turk, 2011; Ravbar and Košutnik, 2014; Šebela, 2014; 2016). That
enables us to define the influence of e.g. really warm summer, mild winters, or extra cold
period in winter etc. The exceptional weather events can strongly affect the cave
microclimate.
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The complex researches of cave microclimate are still rare in Slovenia. Most of them are
carried out only in Postojna cave which is well known by Slovenian and foreign visitors. The
temperature measurements are carried out in some other caves; some other parameters are
measured only occasionally. There are more than 11.000 caves discovered in Slovenia (Ekataster jam, 2016), yet their microclimate remains relatively unknown. The high number,
diversity and the closeness of the caves gives us very good conditions for cave climate
researching. Due to the delicate and stable cave environment the knowledge of the
microclimate enables the research of the paleoclimatic conditions, speleogenesis,
speleobiology and archaeology (Luetscher and Jeannin, 2004; Badino, 2010).
The cave ice studies are more known abroad then in Slovenia. The knowledge of Slovenian
ice caves was influenced by some researchers (Michler, 1952; Mihevc and Gams, 1978;
Mihevc, 1993; 2008); however, the systematic observations and measurements of the cave ice
and the temperature in some ice caves are carried out only in the last few years (Košutnik et
al., 2014). The observations and measurements of the ice stalagmites in this paper are new in
Slovenia.

65

11. Seznam virov in literature
Arhiv meteoroloških podatkov ARSO, 2016. Ljubljana, ARSO, Državna meteorološka služba.
URL: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/archive/ (Citirano 9. 3. 2016).
Badino, G., 2010. Underground Meteorology – “What’s the weather underground?”. Acta
Carsologica, 39, 3, str. 427– 448.
Bohinec, V., 1927. Županova jama. Geografski vestnik, 2, 4, str. 156–168.
Bohinec, V., 1978. Taborska jama – šolski primer podzemeljske jame. Proteus, 40, 5, str.
175–178.
Buser, S., 1974. Osnovna geološka karta SFRJ. Tolmač lista Ribnica. Beograd, Zvezni
geološki zavod, 60 str.
Buser, S., 2006. Geološka zgradba širše okolice Županove jame. V: Viršek, D. (ur.).
Županova jama, čudežni svet brez sonca. Grosuplje, Županova jama – turistično in okoljsko
društvo Grosuplje, str. 39–42.
de Freitas, C. R., 2010. The role and importance of cave microclimate in the sustainable use
and management of show caves. Acta carsologica, 39, 3, str. 477–489.
Drole, F., 2007. Županova jama. Geodetski posnetek jame, poti in električnih naprav (interni
vir). Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Postojna, Postojna.
E-kataster jam, 2016. Društvo za raziskovanje jam Ljubljana. URL:
http://www.katasterjam.si/index.php (Citirano 22. 1. 2016).
Ford, D., Williams, P., 2007. Karst Hydrogeology and Geomorphology. Chichester, John
Wiley & Sons Ltd, 562 str.
Gabrovšek, F., Mulec, J., 2008. Monitoring. V: Hrvatin, M., Kras. Trajnostni razvoj kraške
pokrajine. Ljubljana, Založba ZRC, 337 str.
Gams, I., Kogovšek, J., 1998. The dynamics of flowstone deposition in the caves Postojnska,
Planinska, Taborska and Škocjanske. Acta carsologica, 27, 1, str. 299–324.
Gams, I., 2004. Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU,
515 str.
Gams, I., Gustinčič, J., 2001. Učinki vdora zimskega hlada na kapnike. Naše jame, 43, str.
23–30.
Geografski terminološki slovar, 2005. Kladnik, D., Lovrenčak, F., Orožen Adamič, M. (ur.).
Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 451 str.
Gillieson, D., 1996. Caves. Processes, development and management. Oxford, Blackwell, 324
str.
66

Gospodarič, R., 1987. Speleološki podatki Taborske jame in njene okolice. Separat. Acta
carsologica, 16, 1, str. 21–34.
Istenič, M., 1987. Geokemična primerjava ilovic v Taborski jami s tlemi v okolici. Diplomska
naloga. Ljubljana, Fakulteta za naravoslovje in tehnolofijo, 85 str.
Karta Slovenije, 2016. URL: http://www.clker.com/clipart-slovenija.html (Citirano 2. 5.
2016).
Košutnik, J., Gostinčar, P., Mihevc, A., 2014. Ledene jame in nekatere geomorfološke
značilnosti Kočevske. Vodnik po ekskurziji. Ljubljana, Geomorfološko društvo Slovenije, 37
str. URL: http://www.geomorfolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2014/11/GMDS-Vodnikpo-ekskurziji-8.11.2014_print.pdf (Citirano 21. 1. 2016).
Kogovšek, J., 1990. Značilnosti pretakanja padavin skozi strop Taborske jame. Acta
carsologica, 19, str. 139–156.
Kranjc, A., 1990. Dolenjski kraški svet. Novo mesto, Dolenjska založba, 240 str.
Kranjc, A., 1996. Speleomorfologija Županove jame. V: Samec, M. (ur.). Županova jama –
70 let. Grosuplje, Turistično društvo Županova jama Grosuplje, str. 25–32.
Kranjc, A., Opara, B., 2002. Temperature monitoring in Škocjanske jame caves. Acta
carsologica, 31, 1, str. 85–96.
Lesjak, J., 2006. Ob 80-letnici odkritja. V: Viršek, D. (ur.). Županova jama, čudežni svet brez
sonca. Grosuplje, Županova jama – turistično in okoljsko društvo Grosuplje, str. 5.
Luetscher, M., Jeannin, P. Y., 2004. A process-based classification of alpine ice caves.
Theoretical and Applied Karstology, 17, str. 5–10. URL:
http://quaternary.uibk.ac.at/CMSPages/GetFile.aspx?guid=8e7f111a-0794-4a1b-af758bfb28ddb113 (Citirano 16. 2. 2016).
Luetscher, M., Jeannin, P. Y., 2004b. The role of winter ice circulations for the presence of
subsurface ice accumulations: an exsample from Monlesi ice cave (Switzerland). Theoretical
and applied karstology, 17, str. 19–25. URL:
https://www.researchgate.net/publication/228492766_The_role_of_winter_circulations_for_t
he_presence_of_subsurface_ice_accumulations_an_example_from_Monlesi_ice_cave_Switze
rland (Citirano 12. 2. 2016).
Meze, D., 1981. Poplavna področja v Grosupeljski kotlini. Separat. Acta geographica, 20, 2,
str. 35–93.
Michler., I., 1952. Ledene jame. Planinski vestnik, 52, 8, str. 212–219.
Mihevc, A., Gams, I., 1978. Nova odkritja v Veliki ledenici v Paradani (kat. št. 742). Naše
jame, 20, str. 7–20.
Mihevc, A., 1993. Ledene in snežne jame. Geografski obzornik, 40, 4, str. 32–35.
67

Mihevc, A., 2008. Distribution and characteristics of ice caves in Slovenia. International
Workshop on Ice Caves, IWIC-III, Kungur Ice Cave, Perm Region, Russia, May 12–17, 2008.
Kungur, Perm State University, Mining Institute, str. 61–64. URL:
Ogrin, D., 2012. Climate research on Slovenian teritory in pre-instrumental period. Weather
and climate in the 17th century. Geografski vestnik, 84, 1, str. 87–97.
Osnovna geološka karta SFRJ. List Ribnica. 1968. 1 : 100.000. Beograd, Zvezni geološki
zavod.
Perpar, I., 1996. Nova odkritja v jami. V: Samec, M. (ur.). Županova jama – 70 let. Grosuplje,
Turistično društvo Županova jama Grosuplje, str. 33–34.
Perpar, I., 1997. Raziskave v Županovi jami. Novoodkriti del. Bilten, Glasilo jamarskega
kluba Železničar, 20, str. 22–25.
Perpar, I., 2001. V Županovi jami. Bilten, Glasilo jamarskega kluba Železničar, 22, str. 19.
Persoiu, A., Onac, B., Persoiu, I., 2011. The interplay between air temperature and ice mass
balance changes in Scarisoara ice cave, Romania. Acta Carsologica 40, 3, str. 445–456.
Presetnik, P., Jazbec, K., 2006. Pomembno zatočišče za nekaj vrst netopirjev. V: Viršek, D.
(ur.). Županova jama, čudežni svet brez sonca. Grosuplje, Županova jama – turistično in
okoljsko društvo Grosuplje, str. 59–64.
Racovita, G., Onac, B. P., 2000. Scărişoara Glacier Cave. Monographic study. Cluj – Napoca,
Carpatica, 139 str.
Ravbar, N., 2006. Poti kraške vode so malo znane tudi v okolici Županove jame. V: Viršek,
D. (ur.). Županova jama, čudežni svet brez sonca. Grosuplje, Županova jama – turistično in
okoljsko društvo Grosuplje, str. 43–50.
Ravbar, N., Kranjc, A., 2006. Učilnica o podzemeljskih kraških procesih in pojavih v naravi.
V: Viršek, D. (ur.). Županova jama, čudežni svet brez sonca. Grosuplje, Županova jama –
turistično in okoljsko društvo Grosuplje, str. 29–37.
Ravbar, N., Košutnik, J., 2014. Variations of karst underground air temperature induced
by various factors (Cave of Županova jama, Central Slovenia). Theoretical and applied
climatology, 116, 1–2, str. 327–341. URL:
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1135265758828249&rec=27395328&sid=7&fmt=11 (Citirano 25. 1. 2014).
Samec, M., 1996. Kako je bila odkrita Županova jama. V: Samec, M. (ur.). Županova jama –
70 let. Grosuplje, Turistično društvo Županova jama Grosuplje, str. 13–20.
Samec, M., 2006. Raziskovalci in opisovalci Županove jame in okolice. V: Viršek, D. (ur.).
Županova jama, čudežni svet brez sonca. Grosuplje, Županova jama – turistično in okoljsko
društvo Grosuplje, str. 73–75.

68

Slabe, T., 2014. Jamske skalne oblike, sled razvoja slovenskih kraških jam. Elektronska
knjiga. Ljubljana, Založba ZRC SAZU, 121 str. URL:
https://books.google.si/books?id=SYedAwAAQBAJ&pg=PA9&lpg=PA9&dq=jamske+skaln
e+oblike&source=bl&ots=KsS6pxNqa8&sig=wcGN9a70nh700xmD2R2zhtVNbA&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwiihIOUq_LKAhUDuRQKHY3EBgUQ
6AEIPDAI#v=onepage&q&f=false (Citirano 12. 2. 2016).
Slovenija, pokrajina in ljudje, 1998. Mladinska knjiga, Ljubljana, 735 str.
Stepišnik, U., 2011. Fizična geografija krasa. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,
Ljubljana, 143 str.
Šebela, S., Turk, J., 2011. Air temperature characteristics of the Postojna and Predjama cave
systems. Acta geographica Slovenica, 51, 1, str. 43–64.
Šebela, S., 2014. Odziv jamske mikroklime na izjemne dogodke in dolgotrajnejše spremembe
vremena. Referat. URL: http://www.fgg.unilj.si/sugg/referati/2014/3_SZGG_2014_Sebela.pdf (Citirano 19. 2. 2016).
Šebela, S., 2015. Večletno merjenje tektonskih mikropremikov v kraških jamah. Referat.
URL: http://www.fgg.uni-lj.si/sugg/referati/2015/2%20SZGG_2015_Sebela.pdf (Citirano 19.
2. 2016).
Šebela, S., 2016. Črna jama – najhladnejša jama v Postojnskem jamskem sistemu. Referat.
URL: http://www.fgg.uni-lj.si/sugg/referati/2016/1-SZGG_2016_Sebela.pdf (Citirano 14. 2.
2016).
Šerko, A., 1946. Barvanje ponikalnic v Sloveniji. Geografski vestnik, 18, 1, str. 125–139.
Urbanc, J., Kogovšek, J., Pezdič, J., 1990. Izotopska sestava kisika in ogljika v vodi iz
Taborske jame. Acta carsologica, 19, str. 156–163.
Valvasor, V., J., 2009. Čast in slava vojvodine Kranjske. 1. zv. Ljubljana, Zavod Dežela
Kranjska, 825 str.
Vaupotič, J., 2007. Radon v Županovi jami. Institut Jožef Stefan Ljubljana, odsek za znanosti
v okolju.
Viršek, D., 2006. Raziskovanje in urejanje Županove jame za turizem. V: Viršek, D. (ur.).
Županova jama, čudežni svet brez sonca. Grosuplje, Županova jama – turistično in okoljsko
društvo Grosuplje, str. 13–22.
Wester, J., 1956. Baltazar Hacquet kot jamar. Proteus, 19, 1, str. 6.
Zupan Hajna, N., 2014. Nepopolno raztapljanje karbonatnih kamnin v kraških jamah
Slovenije. Elektronska knjiga. Ljubljana, Založba ZRC, 222 str. URL:
https://books.google.si/books?id=p5qdAwAAQBAJ&pg=PA45&lpg=PA45&dq=nepopolno+
raztapljanje+karbonatnih+kamnin&source=bl&ots=otkfxm2NKt&sig=JfMykvWFrpxLlKFISmvhX5jIdc&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwi4nprCq_LKAhXJtBQKHWI6C4sQ6A

69

EILzAE#v=onepage&q=nepopolno%20raztapljanje%20karbonatnih%20kamnin&f=false
(Citirano 12. 2. 2016).
Zwitter, Ž., 2014. Okolje na Kranjskem v 17. stoletju po Slavi vojvodine Kranjske. V: Weiss,
J. (ur.). Studia Valvasoriana. Zbornik spremnih študij ob prvem integralnem prevodu Die
Ehre Deß Hertzogthums Crain v slovenski jezik. Ljubljana, Zavod Dežela Kranjska, str. 611–
702.

70

12. Seznam preglednic
Preglednica 1: Merilna mesta zbiranja temperaturnih podatkov pred Ledenico in v Županovi
jami ............................................................................................................................................. 8
Preglednica 2: Merilna mesta za merjenje hitrosti gibanja zraka v Županovi jami ................. 10
Preglednica 3: Merilna mesta za merjenje višine ledenih kapnikov ........................................ 11
Preglednica 4: Splošni statistični podatki temperatur v Ledenici in pred njo v času od marca
2014 do februarja 2016 ............................................................................................................ 32
Preglednica 5: Najvišje in najnižje povprečne mesečne temperature v Ledenici in pred njo v
času od marca 2014 do februarja 2016..................................................................................... 32
Preglednica 6: Obdobja toplejše in hladnejše polovice leta v Ledenici v času med marcem
2014 in februarjem 2016 .......................................................................................................... 34
Preglednica 7: Vertikalni temperaturni gradient v Ledenici glede na merilna mesta in letni čas
v času med marcem 2014 in februarjem 2016 ......................................................................... 36
Preglednica 8: Razporeditev temperatur pred Ledenico, v Ledenici, Srebrni in Permetovi
dvorani na tipičen zimski dan 21. 1. 2016 ob 9.00................................................................... 37
Preglednica 9: Nekateri statistični podatki o hitrosti vetra v Županovi jami v obdobju med 30.
12. 2015 in 11. 2. 2016 ............................................................................................................. 40
Preglednica 10: Povprečna hitrost vetra v Ledenici, Srebrni in Permetovi dvorani na tipičen
zimski dan 21. 1. 2016 ............................................................................................................. 41
Preglednica 11: Pearsonov koeficient korelacije med temperaturami pred Ledenico in v njej v
hladnejši in toplejši polovici leta v času med marcem 2014 in februarjem 2016 .................... 54

71

13. Seznam grafikonov
Grafikon 1: Povprečna mesečna temperatura in višina padavin na meteorološki postaji
Grosuplje v času od marca 2014 do februarja 2016 ................................................................. 33
Grafikon 2: Povprečne mesečne zunanje temperature in temperature v Ledenici med marcem
2014 in februarjem 2016 .......................................................................................................... 33
Grafikon 3: Povprečne dnevne zunanje in jamske temperature v času med marcem 2014 in
februarjem 2016 ....................................................................................................................... 34
Grafikon 4: 24-urno nihanje temperatur v Ledenici in pred njo v tipičnem zimskem obdobju v
času med 18. 1. in 26. 1. 2016 .................................................................................................. 35
Grafikon 5: 24-urno nihanje temperatur v Ledenici in pred njo v tipičnem poletnem obdobju
med 1. 7. in 9. 7. 2016 .............................................................................................................. 36
Grafikon 6: Količina padavin in temperatura pred Ledenico in v njej v času med 10. 2. in 20.
2. 2016 ...................................................................................................................................... 38
Grafikon 7: Višina snežne odeje in temperatura pred Ledenico in v njej v tipičnem zimskem
obdobju med 2. 1. in 11. 1. 2016 .............................................................................................. 38
Grafikon 8: Sprememba temperature v jami ob prireditvi Dan doživetij 6. 6. 2015 ............... 39
Grafikon 9: Povprečna hitrost vetra na merilnem mestu »kamen« v Ledenici v odvisnosti od
temperature pred Ledenico v času med 30. 12. 2015 in 11. 2. 2016 ob 9.00 ........................... 41
Grafikon 10: Višina ledenih kapnikov na 5 merilnih mestih v Ledenici v odvisnosti od
povprečne dnevne temperature pred Ledenico v času med 30. 12. 2015 in 11. 2. 2016 ......... 43
Grafikon 11: Zunanje in jamske temperature na treh merilnih mestih ob 9.00 uri med 18. 1. in
27. 1. 2016 ................................................................................................................................ 47
Grafikon 12: Dnevni prirast ledenega kapnika na merilnem mestu 5 v Ledenici v odvisnosti
od povprečne zunanje dnevne temperature pred Ledenico v času med 30. 12. 2015 in 29. 2.
2016 .......................................................................................................................................... 48
Grafikon 13: Višina ledenih kapnikov na petih merilnih mestih v Ledenici in višina padavin v
času od 1. 12. 2015 do 29. 2. 2016 ........................................................................................... 49
Grafikon 14: Višina ledenih kapnikov na petih merilnih mestih v Ledenici in višina snežne
odeje v času med 30. 12. 2015 in 29. 2. 2016 .......................................................................... 49
Grafikon 15: Pearsonov koeficient korelacije med temperaturami pred Ledenico in
temperaturami na merilnih mestih v jami v hladnejši in toplejši polovici leta v času med
marcem 2014 in februarjem 2016 ............................................................................................ 54
Grafikon 16: Odvisnost hitrosti vetra v Ledenici na merilnem mestu »kamen« od višine
zunanje temperature pred Ledenico v času med 30. 12. 2015 in 11. 2. 2016 ob 9.00 ............. 56
Grafikon 17: Hipotetično dnevno gibanje zraka v Ledenici glede na temperaturo zraka pred
Ledenico in jamsko temperaturo na merilnem mestu »Ledenica zgoraj« v času med 30. 12.
2015 in 11. 2. 2016 ................................................................................................................... 57
Grafikon 18: Dnevna prirast ledenega kapnika v Ledenici na merilnem mestu 5 v odvisnosti
od povprečne dnevne temperature pred Ledenico v času med 30. 12. 2015 in 29. 2. 2016 .... 59

72

14. Seznam slik
Slika 1: Lega merilnih mest za zbiranje temperaturnih podatkov v Ledenici ............................ 9
Slika 2: Lega merilnih mest za merjenje hitrosti gibanja zraka v Županovi jami .................... 10
Slika 3: Lega merilnih mest za merjenje višine ledenih kapnikov v Ledenici ......................... 11
Slika 4: Lega Županove jame v Sloveniji ................................................................................ 15
Slika 5: Geološka karta okolice Županove jame ...................................................................... 16
Slika 6: Vhod v Županovo jamo skozi Brezno pri Opolzkem kamnu (puščica). Desno od
vhoda so tla odmrznjena zaradi izhajanja toplega jamskega zraka. ......................................... 20
Slika 7: Manjši udor, ki je hkrati vhod v Ledenico .................................................................. 22
Slika 8: Karta speleomorfoloških oblik in procesov v Ledenici .............................................. 23
Slika 9: Horizontalna razporeditev temperatur pred Ledenico, v Ledenici, Srebrni in
Permetovi dvorani na tipičen zimski dan 21. 1. 2016 glede na oddaljenost od vhoda ............ 37
Slika 10: Razporeditev povprečne hitrosti vetra v Ledenici, Srebrni in Permetovi dvorani na
tipičen zimski dan 21. 1. 2016 glede na oddaljenost od vhoda ................................................ 42
Slika 11: Tipični ledeni kapniki na vhodnih stopnicah v Ledenici leta 2006. V kasnejših letih
niso dosegli takšne višine. ........................................................................................................ 43
Slika 12: Ledena kapnika na merilnem mestu 1 ...................................................................... 44
Slika 13: Območje zmrzovanja z označenimi merilnimi mesti za merjenje višine ledenih
kapnikov v Ledenici ................................................................................................................. 45
Slika 14: Ledeni kapniki po Ledenici, slikano od vhoda proti notranjosti jame ...................... 46
Slika 15: Zamrznjen grušč na dnu Ledenice in nepopolno oblikovani ledeni biseri na mestu,
kjer se v toplejših razmerah okoli kamnov odlaga siga ........................................................... 46
Slika 16: Ledeni kapnik na merilnem mestu 2 ......................................................................... 50
Slika 17: Bilateralna simetrija ledenih kapnikov ..................................................................... 51
Slika 18: Talni led v sedimentih pod vhodom v Ledenico ....................................................... 51
Slika 19: Ledeni kapnik na merilnem mestu 5 (na isti višini kot stebriček ograje) v fazi tajanja
.................................................................................................................................................. 52
Slika 20: Model gibanja zraka med Ledenico in Permetovo dvorano v hladnejši polovici leta
.................................................................................................................................................. 55
Slika 21: Model gibanja zraka med Ledenico in Permetovo dvorano v toplejši polovici leta . 57
Slika 22 in 23: Levo ledeni stalagmiti in desno ledeni stalaktiti v votlini Ledenice ................ 58

73

