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Slovenski kras:
• ca. 44 % Slovenije prekriva kras, toliko je torej 

tudi pozdemnega krasa (jame/brezna)

• pomen podzemnega krasa: pitna voda (!), 
biotska raznovrstnost, turizem

• kras: zelo ranljivo in občutljivo življ.okolje! 
(podzemna voda, živalstvo)



Kras in kraške vode:



Neg. antropogeni vplivi:

• kmetijstvo: prekomerno gnojenje, gnojevka, 
uporaba FFS!!!

• odpadne vode iz industrije

• komunalne odpadne vode

• (ne)legalna odlagališča odpadkov

• poselitev

• prometnice

• nesreče (izliv nevarnih snovi…)











Naravovarstveni statusi



Kljub temu, da obstaja zakonodaja, 

se dogajajo številni nelegalni posegi,

zaradi katerih je stanje

podzemnih kraških voda

in pozdemnega živalstva

ogroženo!!



Habitatni tip jame



I. Onesnaževanje jam: ODPADKI







Life Kočevsko 2015-2016:

• popisali stanje 90 jam: 12 uničenih, 59 onesnaženih, 23 čistih

• v teh jamah: 1.300 – 2.100 m3 odpadkov 

• v 5 jamah  50 m3 odpadkov

• v najbolj onesnaženi jami = 500 – 1.000 m3 odp.!

• 2016 smo očistili: Schaffeihloch, Mala Stankova jama, Vodna jama 1, 

Vodna jama 3, Golobja jama (1/2) odstranili 65 m3!!

• 2017 bomo očistili: Oneška jama (cca 8 m3), Smetljiva jama (cca 15 

m3), Golobja jama (2/2)



• v 50% jam: odpadki mlajši od 2 let!!





II. Onesnaževanje iz KMETIJSTVA:

onesnaženje 7.10.2016
(slučajno snemanje prispevka TV Kočevje)

Vodna jama 1 pri Klinji vasi



ČLOVEŠKA RIBICA: značilen prebivalec kraškega podzemlja



človeška ribica je 
endemit
Dinarskega krasa



Razširjenost v Sloveniji



Proteus – lokacije Kočevsko polje, 2014



• primerjava z 
izvirom Rožni 
studenec

• VSE raziskane 
vodne jame so      
onesnažene

• nekatere jame so 
zelo onesnažene

v teh jamah človeške 
ribice nismo zasledili!

Life Kočevsko 2015/16:
• raziskali 6 vodnih jam na Koč. polju
(ključni fizikalno-kemijski parametri: T, pH, kisik, kalcij, magnezij, nitrati, 
sulfati, kloridi, o-fosfati)



Onesnaževanje iz kmetijstva je velik problem!



• Jama v Šahnu: 70 m
• 1958: v jami številne človeške ribice 
• 1962: v plitvi vodi je mrgolelo človeških ribic, 
• 1964: v kratkem toku našteli preko 100 osebkov
• 1968: močno onesnaženje z gnojnico, najdeni številni mrtvi proteusi 
• 1973 – totalno onesnažena voda brez kisika in življenja 



Primer paradoksa v Sloveniji:
o ČLOVEŠKI RIBICI

• po eni strani 
MEDIJSKI pomp s 
proteusom v 
Postojnski jami:

• po drugi strani 
„legalizirano“ 
onesnaževanje 
kraškega  
podzemlja:

- kmetijstvo

- farme/obrati

- nedelujoče ČN…



Kaj lahko vsak stori?

• prijavi kršitelja policiji in inšpekciji

• vsak sam skrbi, da s svojimi dejanji ne ogroža 
kraškega podzemlja



Hvala za pozornost!

http://life-kocevsko.eu/


