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POVZETEK 
V sklopu prvega sklopa meritev v sezoni 2015/2016 smo opravili štiri terenske meritve z vzorčevanjem 
in laboratorijskimi analizami. Po naravovarstvenih aktivnostih namenjenih izboljšanju habitata človeške 
ribice (Proteus anguinus) smo enake meritve na istih mestih izvedli vnovič, pri čemer smo preverili (i) 
naravno ozadje, ustreznost sklepov o vodozbirnih območjih ter virih obremenjevanja podzemne vode, 
(ii) domet naravovarstvenih aktivnosti ter (iii) primernosti habitata za življenje človeške ribice. Prvotne 
sklepe smo v veliki meri potrdili, nekatera vodozbirna območja pa smo bodisi razširili (Mala Stankova 
jama, Vodna jama pri Cvišlerjih), nekatera pa nekoliko zmanjšali (Remihov mlin). Območje Stankovih 
jam kaže po čiščenju jam v povprečju nekoliko boljše stanje, vendar glavni vir obremenjevanja 
(kmetijstvo, v manjši meri pa soljenje cest) ostaja. Oba regionalna izvira (Bilpa, Radeščica) kažeta v 
drugem sklopu meritev znatno nižje in koncentracije nitratov, kar pa težko pripišemo le čiščenju jam v 
hidrološkem zaledju. V nekaterih jamah občasni problemi povezani s kmetijstvom (Vodna jama 1 pri 
Klinji vasi) ali kombinaciji kmetijstva in organsko preobremenjene ponikalnice (Rinže; Vodna jama v 
Šahnu) ostajajo, habitat pa ostaja neprimeren za življenje človeške ribice. 

Ocenjujemo, da so naravovarstvene aktivnosti pripomogle k izboljšanju poznavanja in varstva človeške 
ribice, bo pa potrebno za zagotovitev ustreznega habitata poseči tudi po radikalnejših ukrepih, ki bodo 
zmanjšali prekomeren vpliv kmetijstva, Rinže ter komunalno slabo opremljenih naselij. 

ABSTRACT 
During initial group of water quality measurements (2015-2016), four samplings and field 
measurements followed by laboratory analyses were performed. These initial investigations were 
followed by environmental measures focused on improvements of human fish/olm (Proteus anguinus) 
habitat. In the period 2017-2018, water quality measurements were repeated to get insight into (i) 
natural background values, extent of catchment areas and anthropogenic pressures, (ii) output of 
environmental activities, and to value again (iii) quality of Proteus anguinus habitat. Conclusions from 
2015-2016 period were mostly confirmed; however, based on new data, some water catchment areas 
were extended (Mala Stankova jama, Vodna jama pri Cvišlerjih) or reduced (Remihov mlin). After Mala 
Stankova jama clean-up, habitat between Mala and Velika Stankova jama seems to be improved but 
some important anthropogenic pressures (mostly agriculture, de-icing with salt to less extent) still 
persist. Both regional springs (Bilpa, Radeščica) show much lower concentration of nitrates during 
repeated measurements compared to initial ones, which can not be solely a result of cave clean-ups. In 
come caves occasional problems related to agriculture (Vodna jama 1 pri Klinji vasi) or combination of 
agriculture and organically overloaded sinking stream (Rinže; Vodna jama v Šahnu) persist resulting in 
unfavourable conditions for Proteus anguinus. 

We appraise that environmental activities helped to improve the understanding and protection of 
Proteus anguinus; however, to achieve favourable habitat conditions, more radical measures are 
needed to reduce excessive impacts of agriculture, sinking Rinža River, and settlements with poorly 
developed (or absent) sewage treatment. 
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1. UVOD 
 
V okviru prvega sklopa meritev (obdobje 2015/2016) je bila opredeljena izhodiščna kvaliteta 
podzemnih voda v izbranih jamah Kočevskega polja ter izvirih Radeščice (Podturn) ter Bilpe, ki kaže na 
kvaliteto habitata človeške ribice (Proteus anguinus). V letu 2017/2018 smo na istih mestih izvedli 
ponovno kemijsko analizo na istih parametrih in merilnih mestih, dodatno pa smo opravili še analizo 
biokemijske potrebe po kisiku (BPK5). Enako kot v prvem sklopu smo izvedli 4 vzorčenja, in sicer po eno 
v vsakem letnem času. Ker se je tekom vzorčenja izkazalo, da za nizko nasičenost s kisikom ne more 
zadostovati le biološka razgradnja snovi, ki je bila v času vzorčenja suspendirane v vodi, ampak tudi 
organska snov v poplavnem sedimentu, ki se tekom poplavnih dogodkov prenaša po podzemlju, smo 
BPK5 občasno (informativno) izvedli dodatno še na vzorcih vode s primešanim tamkajšnjim 
sedimentom. Podrobneje v te analize nismo zahajali, saj bi za interpretacijo potrebovali nadaljnje 
kvantitativne podatke o količini in vrsti sedimenta; po naši oceni je bilo nekaj vzorcev dovolj 
indikativnih, da kažejo na nekaterih mestih pomemben vpliv sedimentov na močno znižanje količine 
raztopljenega kisika v podzemni vodi plitvega vodonosnika z nizkim gradientom podzemnega toka. 

Poleg primerjave fizikalno-kemičnih parametrov smo na podlagi novih podatkov ponovno ovrednotili 
potencialen obseg vodozbirnega območja, vire onesnaženja ter kvaliteto podzemlja kot habitata 
človeške ribice. Ob terenskih meritvah in vzorčevanju smo opravljali tudi pregled prisotnosti človeške 
ribice. 

Struktura tega poročila zaradi primerljivosti in nadgradnje ostaja enaka Prvemu končnemu poročilu o 
kvaliteti podzemnih voda v izbranih vodnih jamah Kočevskega polja in izviru Bilpe in Radeščice/Obrha, v 
katerem je obravnavan prvi sklop meritev (2015/2016.) 

 

2. PREDMET, NAMEN IN CILJI ŠTUDIJE 
 

Predmet študije je kvalitete podzemne vode na obrobju Kočevskega polja ter izvirih, kamor se vode s 
Kočevskega polja stekajo, ter njena primerjava z rezultati meritev v 2015/2016. 

Namen študije je vnovična opredelitev kvalitete podzemne vode oz. primernosti podzemnih voda kot 
habitata človeške ribice na vzhodnem in jugovzhodnem obrobju Kočevskega polja s pomembnejšimi 
izviri na njegovem širšem obrobju. 

Cilji ostajajo enaki kot v prvem sklopu meritev v letu 2015/2016 s to razliko, da smo jih v prvem sklopu 
meritev ocenjevali, v drugem pa le dopolnili, v kolikor je prišlo do novih spoznanj. 
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3. METODOLOGIJA 

3.1. OBMOČJE, IZBOR JAM IN IZVIROV, GEOREFERENCIRANJE 
 

Območje in izbor jame ter izvirov je enak kot v sklopu meritev leta 2015/2016 ter ustreza zahtevam v  
Tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije, pri čemer je 6 merilnih mest identičnih s 6 lokacijami 
inventarizacij jamske favne (Vodna jama 1 pri Klinji vasi, Željnske jame, Velika Stankova jama, Mala 
Stankova jama, Vodna jama pri Cvišlerjih, Jama v Šahnu; Karta 1). Zaradi odkritja človeške ribice v 
Remihovem mlinu tekom prvega sklopa meritev (2015/2016) smo dodatno izvajali stalne meritve tudi 
na tem mestu. Zaradi dveh gorvodno ločenih vodnih tokov smo v Veliki Stankovi jami meritve opravljali 
na dveh mestih. Dve dodatni stalni vzorčni mesti predstavljata dva najpomembnejša regionalna izvira 
(Bilpa in Radeščica), kjer se lokalni vplivi združujejo – največkrat v smer razredčevanja antropogeno 
obremenjene vode z neobremenjeno podzemno vodo. Občasno smo vzorčili tudi vodo v Vodni 
jami 3 pri Klinji vasi, ki zaradi skorajšnje odsotnosti antropogenega vpliva dobro kaže na naravno 
ozadje, ter na Rinži pod iztokom iz Čistilne naprave Kočevje, od koder dokazano tečejo vode v Jamo v 
Šahnu. 

Ker smo z lociranjem jam in georeferenciranjem jamskih rovov v prvem sklopu meritev (2015/2016) 
zaključili, dodatnih aktivnosti na tem področju nismo izvajali. 

 

Karta 1: Lokacija vodnih jam ter dveh regionalnih izvirov (shematični lokaciji), ki so predmet analize kvalitete 
vode v okviru projekta Life+ Kočevsko. Lokaciji Bilpe in Radeščice sta shematski. 
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3.2. VZORČENJE IN FIZIKALNO-KEMIJSKE ANALIZE 
Obseg parametrov je naveden v Tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije in v sklopu meritev 
2017/2018 ostaja enak kot v 2015/2016, dodana je bila le biokemijska potreba po kisiku v petih dneh 
(BPK5). Na večini merilnih mest smo tekom meritev in vzorčevanja ocenili še pretok. 
Ker smo z vzorčevanjem dobili le vpogled v trenutno kvaliteto vode, smo na dveh mestih (Zahodni rov 
Velike Stankove jame in Remihov mlin) kot ugotovljenih lokalitetah človeške ribice izvajali tudi zvezne 
meritve Tvode, vodostaja in specifične elektroprevodnosti (SEP) na 15 minut s CTD registratorjem 
(Schlumberger Water Services). 

 

3.2.1. Naravno ozadje merjenih kemičnih parametrov in mejne 
koncentracije 

 

Naravno ozadje merjenih fizikalnih in kemičnih parametrov je bilo ocenjeno v prvem sklopu meritev 
(2015/2016). Na podlagi drugega sklopa meritev (2017/2018) jih lahko opredelimo kot ustrezne. 
Tekom drugega sklopa vzorčenja je študija Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano  
(Kolar, 2017) potrdila predhodne podatke (Štangelj in Ivanovič, 2013) o visoki občutljivosti človeške 
ribice na nitrat (mejna vrednost 10 mg NO3

-/L). 

Biokemična potreba po kisiku (BPK; angleško BOD) se običajno meri v okviru petih dni (BKP5), kolikor 
poteka inkubacija pri 20 °C. Povišana vrednost BPK5 kaže na prisotnost lahko razgradljivih organskih 
snovi vodi, pri obremenjenosti vode z reducirano obliko dušika (amonij, nitrit) pa tudi na odvzem kisika 
iz vode, do katerega prihaja zaradi oksidacije reducirane oblike dušika v postopku nitrifikacije. Da bi 
vpliv slednje izključili, smo pred izvedbo analize BPK5 vzorcu dodali inhibitor nitrifikacije, TCMP, s 
čemer smo znižanje kisika v vzorcu lahko pripisali le oksidaciji organske snovi – v literaturi se tovrstno 
analizo omenja kot cBOD5 (=carbonaceous BOD5). Vode na terenu pred odvzemom vzorca za BPK5 
nismo kalili, smo pa tekom predzadnjega in zadnjega vzorčenja drugega sklopa na cBPK5 analizirali še 
namenoma skaljeno vodo z namenom, da dobimo vpogled tudi v biokemično potrebo vode, ki prenaša 
mobilen sediment ob poplavnih dogodkih. Da bi dobili čim bolj relevantne rezultate cBPK5, smo 
vzorčenje z meritvami fizikalnih parametrov na terenu opravili v dopoldanskem času, inkubirali pa v 
popoldanskem; zaradi tega se je terensko delo podaljšalo iz enega (prvi sklop: 2015-2016) na dva dni 
(drugi sklop: 2017-2018). Analizirani vzorci iz regionalnih izvirov in kraških jam Kočevskega polja kažejo, 
da je ne glede na vodostaj naravno ozadje cBPK5 < 0,5 mg/L. Podatkov za vodo s primešanim 
sedimentom nimamo, ocenjujemo pa, da lahko znaša do nekaj mg/L. 
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3.3. TERMINI VZORČENJA IN FIZIKALNO-KEMIJSKIH ANALIZ 
 
Vzorčenje in fizikalno-kemijske analize se je izvedlo v 4 obdobjih, in sicer: 

• poleti (22. in 24. avgust 2017; HBilpa (ARSO) = +84 cm; HRadešca-Meniška vas I (ARSO) = +92 cm), 
• jeseni (13. in 16. december 2017; HBilpa (ARSO) = +250 cm; HRadešca-Meniška vas I (ARSO) = zelo visok), 
• pozimi (13. in 14. februar 2018; HBilpa (ARSO) = +94 cm; HRadešca-Meniška vas I (ARSO) = +137 cm) in 
• spomladi (21. in 23. maj 2018; HBilpa (ARSO) = +88 cm; HRadešca-Meniška vas I (ARSO) = +111 cm). 

Dvodnevno vzorčenje je bilo izvedeno zaradi potrebe po čim prejšnji analizi vzorcev na BPK5., pri čemer 
smo dopoldanskem času merili terenske parametre in vzorčili, v popoldanskem času pa inkubirali 
vzorce za analizo BPK5. Hidrološke razmere so bile med temi dnevi zelo podobne. 

Z vzorčenjem smo večinoma pokrili nizke-srednje pretoke (poletje, zima, pomlad), enkrat pa izjemno 
visoke pretoke (jesen; Slika 1). Vodostaj na Bilpi in Radeščici dobro sovpada. 

 

 

Slika 1: Zelo visok vodostaj Bilpe ob meritvah 16. decembra 2017. 
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4. OSNOVNA PREDSTAVITEV JAM Z REZULTATI ANALIZ 
 

Predstavitev rezultatov sledi razdelitvi jam v sklope oz. podzemne hidrološke sisteme iz prvega 
končnega poročila (Karta 1): 

• Jama v Šahnu, 
• vodne jame pri Klinji vasi (analizirani sta Vodna jama 3 pri Klinji vasi in Vodna jama 1 pri Klinji 

vasi), 
• Vodna jama pri Cvišlerjih, 
• Stankovi jami (Velika Stankova jama in Mala Stankova jama), 
• Željnske jame (Velika dvorana) in 
• Remihov mlin. 

Seznamu jam sta dodana še dva regionalno pomembna izvira ob Kolpi oz. Krki: 

• izvir Bilpe in 
• izvir Radeščice. 
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4.1. JAMA V ŠAHNU 

4.1.1. Lokacija, kratek opis jame in pojavljanja človeške ribice 
 

Opis jame je na voljo v prvem končnem poročilu. Ob jesenskem vzorčevanju (16. decembra 2018) je bil 
opazovan verjetno najvišji vodostaj do sedaj, ki je segal za 15 m nad merilnim mestom oz. nizkim 
vodostajem, kar je za okoli 2 m višja kot je bilo predhodno dokumentirano (Mramor, 1968). 

Človeške ribice v času prvega ali drugega sklopa meritev (skupaj 11 obiskov) nismo nikoli opazili. Na 
podlagi tega in izjemno številčne populacije sredi 60. let 20. stoletja, ko bi se lahko ohranilo vsaj nekaj 
osebkov, zaključujemo, da je s tega mesta, najverjetneje pa tudi vsaj v bližnji okolici jame, zaradi 
prekomernega onesnaženja vode povsem izginila. 

 

4.1.1. Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov 
 

V času drugega sklopa merjenja zveznih meritev s CTD registratorjem nismo opravljali, zato imamo na 
voljo le podatke štirih občasnih terenskih meritev z vzorčenjem na istem mestu kot v prvem merilnem 
območju. 

Dotok Rinže kot edine večje gorvodno ležeče ponikalnice je razviden iz visokega sezonskega nihanja 
temperature vode (6,2-14,5 °C), dotoki na podzemni poti pa so razvidni iz porasta nitratov, upada 
koncentracije sulfatov, če je koncentracija slednjih relativno visoka (cca. nad 11 mg SO4

2-/L), in 
pozitivnega SICal, medtem ko zelo visoke koncentracije kloridov (100,80 mg Cl-/L) na poti upadejo, nižje 
(15,75 mg Cl-/L) pa narastejo. Koncentracija kisika na poti upade, kar bi lahko bila lahko posledica 
razgradnje organske snovi v sedimentu, a upada vsaj 14. februarja in 23. maja 2018 (BPK5 (Rinža) = 1-
2 mg/L) ne pojasni v celoti, kar kaže na dotoke z nizko koncentracijo kisika. Stranski dotoki dovajajo 
tudi višje koncentracije Mg2+, tako nižajo razmerje Ca/Mg in imajo negativen SICal. Gre za sklepe, ki v 
celoti potrjujejo sklepe iz sklopa prvih meritev.  

 

4.1.2. Kvaliteta vode 
 

Vzorčevanje je bilo vedno opravljeno na istem mestu (podzemni vodni tok), ki se je glede na hidrološka 
situacijo (dostopnost vodnega toka) spreminjal za do 14,5 m višine (razlika med 22. avgustom in 
16. decembrom 2017). Glede na relativno nizke vrednosti najvišje pCO2 (eq; če je SICal=0) v Jami v Šahnu ter 
praktično identičnih vrednosti z Rinžo, sklepamo, da smo v drugem sklopu meritev v Jami v Šahnu 
pozimi in spomladi analizirali v veliki meri vodo podzemne Rinže in v manjši meri dotoke s strani, poleti 
in pozno jeseni ob nizkem in zelo visokem vodostaju pa večinoma dotoke s strani. 
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Z izjemo o-fosfatov so bile koncentracije onesnaževal (nitratov, kloridov) v drugem sklopu meritev 
bistveno bolj variabilne (Grafikon 1). Kljub temu so o-fosfati praktično na isti ravni, le da smo v prvem 
sklopu meritev poleti 2015 vzorčili vodo poplavnega sunka, ko so se o-fosfati intenzivno spirali iz 
podzemlja in dosegli 2,14 mg PO4

3-/L. Tudi koncentracija  nitratov je bila med sklopoma meritev 
praktično identična, le da je bil v okviru drugega sklopa 16. decembra 2017 najverjetneje analiziran 
vzorec sestavljen v veliki meri iz vode dotokov in izredno malo Rinže, če sploh. V drugem sklopu so 
izrazito nihali kloridi, a manj kot pri Rinži, in sicer zaradi visokih vrednosti povezanih z zimskim 
soljenjem prometnih površin (14. februar 2018) in zaradi stranskih dotokov pretežno s kmetijskih 
površin zaradi uporabe gnojevke, zaradi razmeroma visokih koncentracij pa manj verjetno iz naselij 
brez kanalizacijskega omrežja (Spodnji Cvišlerji), kjer se greznična voda izrazito redči (22. avgust 2017). 

V drugem sklopu smo izmerili najnižjo nasičenost s kisikom v Jami v Šahnu, in sicer 18,7 % v času toka 
pretežno prenikle vode (dotokov), medtem ko so bile ostale vrednosti nad 62 %. Ker smo v prvem 
sklopu meritev imeli podobno variabilnost, se povprečni vrednosti bistveno ne razlikujeta. Vrednost 
cBPK5 kaže, da je voda nekoliko obremenjena z organsko snovjo, bistveno bolj pa voda s sedimenti, kar 
je še bolj opaziti na vzorcih Rinže. Slednja je zelo obremenjena s sedimentirano organsko snovjo, ob 
nizkem vodostaju pa je organska snov prisotna tudi v vodi in se še lažje zanaša v podzemlje; poleti je to 
še bolj problematično, saj se voda Rinže na poti po podzemlju hladi in nasičenost s kisikom zaradi tega 
še bolj pada.  

 

 

Grafikon 1: Rezultati fizikalno-kemičnih meritev Rinže pod ČN Kočevje (levo) in Vodne jame v Šahnu (desno). 
Prvi grafikon kaže povzetek vrednosti izmerjen v prvem sklopu meritev za prvo končno poročilo, drugi pa v 
drugem sklopu meritev. Vertikalna črta označuje min-max razpon, rdeča vodoravna črta pa povprečno 
vrednost. 

 

4.1.3. Ocena primernosti habitata za človeško ribico 
 

Med analiziranimi parametri v Jami v Šahnu največjo oviro verjetno še vedno predstavlja občasno 
izjemno nizka nasičenost s kisikom, ki meji na anoksične razmere; nanje poleg naravnih predispozicij 
vpliva tudi prekomeren vnos organske snovi v podzemlje najbolj z gnojenjem z organskimi gnojili, v 
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manjši meri pa vnos z ponikalnico Rinžo. Dolgoročno je problematična tudi koncentracija nitratov v 
vodi dotokov, medtem ko pri Rinži ugotavljamo znatno nižje vrednosti tako v hladni kot tudi v topli 
polovici leta. Tudi občasno relativno visoka koncentracija klorida zaradi intenzivnega soljenja 
prometnih površin in gnojenja z gnojevko dolgoročno nista ugodna za preživetje človeške ribice.  

 

4.2. VODNE JAME PRI KLINJI VASI (I, II IN III) 

4.2.1. Lokacija, kratek opis jame in pojavljanja človeške ribice 
 

Opis jame je na voljo v prvem končnem poročilu. V času med prvim končnim poročilom in tem sta bili 
kosovnih odpadkov očiščeni Vodna jama I pri Klinji vasi in Vodna jama III pri Klinji vasi. Med 
vzorčevanjem za to poročilo se je na pobočju vrtače Vodne jame I pri Klinji vasi tik pod cesto zopet 
nabrala manjša količina odpadkov odvrženih preko obcestne ograje. V Vodni jami III pri Klinji vasi 
odlaganja odpadkov po čiščenju ni bilo. 

Do končnega dolvodnega sifona imenovanega »Proteus Teich« nismo zahajali; vodo smo vzorčevali v 
vhodni vrtači kjer nismo ne mi in ne predhodniki (glede na dostopne podatke) nikoli opazili človeške 
ribice. Zaradi občasno opazovanega primera izlitja več deset m3 gnojevke (npr. oktobra 2017) 
ocenjujemo, da je človeška ribica v jami povsem izginila in da pogoji za njeno dolgoročno preživetje 
niso izpolnjeni. 

 

4.2.2. Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov 
 

Ocena vodozbirnega območja Vodnih jam pri Klinji vasi ostaja enaka kot v prvem končnem poročilu, 
potencialno pa lahko na osnovi visoke gladine vode vzhodno od Klinje vasi in edinega potencialnega 
vira večje količine gnojevke občasno zaznane v Vodni jami 1 pri Klinji vasi v vodozbirno območje Vodnih 
jam vključimo tudi območje prašičje farme pri Klinji vasi. Površinski dotok v Vodno jamo 3 pri Klinji vasi 
se pojavlja le ob večjih poplavnih dogodkih; jamo tako veliko večino časa napaja podtalna voda. Vsi 
površinski tokovi označeni na Karti 2 prvega končnega poročila se pojavljajo le ob večjih poplavnih 
dogodkih. Koncentracija SO4

2- v Vodni jami 3 pri Klinji vasi še nadalje kaže na majhen delež 
vodozbirnega območja na jalovišču, parametri onesnaženosti (kloridov, o-fosfatov in nitratov) pa na 
praktično naravno ozadje. V Vodni jami 1 pri Klinji vasi je zaznati močan vpliv jalovišča, pozna pa se tudi 
stalen vpliv z okoliških kmetijskih površin gnojenih z gnojevko (kloridov, o-fosfatov in nitratov). Do 
sedaj najvišja koncentracija Cl- v vodi (18,40 mg/L) je bila zabeležena pri avgustovskem vzorčevanju in 
jo lahko pripišemo kmetijstvu ter ne soljenju bližnje ceste. Še bolj kot v prvem končnem poročilu je 
jasno, da v Vodni jami 1 pri Klinji vasi z nižanjem pretoka raste koncentracija sulfatov in Mg2+. 
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4.2.3. Kvaliteta vode 
 

Vzorčevanje je bilo v Vodni jami 1 pri Klinji vasi vedno opravljeno na istem mestu in enako kot za prvo 
končno poročilo, to je na dnu vhodne vrtače. V Vodni jami 3 pri Klinji vasi smo meritve opravljali 
dvakrat pri edinem dostopu do vode. Povzetek je prikazan na Grafikonu 2. 

 

 

Grafikon 2: Rezultati fizikalno-kemičnih meritev v Vodni jami 1 pri Klinji vasi (levo) in Vodni jami 3 pri Klinji vasi 
(desno). Prvi grafikon kaže povzetek vrednosti izmerjen v prvem sklopu meritev za prvo končno poročilo, drugi 
pa v drugem sklopu meritev. Vertikalna črta označuje min-max razpon, rdeča vodoravna črta pa povprečno 
vrednost. 

 

Vodna jama 3 pri Klinji vasi kaže nihanje naravnega ozadja, ki je bilo zlasti glede nitratov v drugem 
obdobju vzorčevanja bolj spremenljivo. Kloridi pa so bili v drugem obdobju vzorčevanja za okoli 
0,5 mg/L višji, ravno tako pa so bili generalno višji tudi o-fosfati za okoli 0,04 mg/L. 

V Vodni jami 1 pri Klinji vasi so bili v povprečju nižji nitrati in fosfati, kloridi pa nekoliko višji. Porasta 
kloridov ne moremo pripisati zgolj naravnemu ozadju. Zaradi hitrega izpiranja najvišje koncentracije 
kloridov povezujemo s poletnim gnojenjem z gnojevko, ki je bilo v drugem sklopu meritev lahko 
nekoliko večje. Največja koncentracija nitratov v drugem sklopu meritev je povezana z močnim 
decembrskim izpiranjem, najnižja pa s poletno rastjo vegetacije in nizkim pretokom. Za o-fosfate 
ugotavljamo podobno. Zlasti koncentracije nitratov močno nihajo, in sicer sorazmerno s pretokom (so 
višje ob visokem pretoku in obratno), izkazujejo pa tudi dobro obratno sorazmerno povezanost s 
koncentracijo Mg2+ in sulfatov; to primarno pripisujemo spremembi obsega vodozbirnega zaledja (ob 
nižjem vodostaju je redčenje vode z jalovišča manjše, vpliv kmetijskih površin pa večji) lahko pa je tudi 
posledica povečanega izpiranja ob močnih padavinah. 

cBPK5 v vodi brez sedimentov je bila v obeh Vodnih jamah vseskozi izjemno nizka (<0,5 mg/L), in sicer 
tudi ob močno povišanem vodostaju decembra 2017. To kaže, da za obdobno znižano nasičenost s 
kisikom ni odgovorna v vodi raztopljena ali suspendirana organska snov. Slednja se očitno dobro 
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razkraja že v tleh, kar sorazmerno vpliva na maksimalno koncentracijo CO2 pred izhajanjem CO2 iz vode 
(pCO2 (eq; če je SICal=0)) in obratno sorazmerno na nasičenost vode s kisikom. 

V prvem sklopu meritev zaznan primer porasta SEP 30. junija 2015, ki ni bil povezan z nobenim 
padavinskim dogodkom, je, na osnovi podobnega primera spremljanega oktobra 2017, najverjetneje 
povezan z občasnim tokom po izračunu več deset m3 gnojevke skozi jamo. Izlitje je nedvomno 
točkovno in zgolj občasno. Na osnovi pregleda vodozbirnega območja lahko izključimo izlitje gnojevke s 
kmetijskih površin ali v vhodno vrtačo Vodne jame 1 pri Klinji vasi. 

 

4.2.4. Ocena primernosti habitata za človeško ribico 
 

Na osnovi analiziranih fizikalno-kemijskih parametrov ocenjujemo, da je kratkoročno voda načeloma 
primeren habitat za človeško ribico, dolgoročno pa ne zaradi občasnega močnega onesnaženja in 
prekomerne koncentracije nitratov ob visokih vodostajih (obdobno nad 10 mg/L; Štangelj in Ivanovič, 
2013; Kolar, 2017). Prisotnost človeške ribice v Veliki Stankovi jami, kjer se koncentracija nitratov 
občasno dvigne na okoli 30 mg NO3

-/L kaže, da so srednjeročno pogoji v Vodni jami 1 pri Klinji vasi 
ustrezni. S čiščenjem odpadkov iz obeh Vodnih jam se je nevarnost onesnaženja vode nekoliko znižala. 

 

4.3. VODNA JAMA PRI CVIŠLERJIH 

4.3.1. Lokacija, kratek opis jame in pojavljanja človeške ribice 
 

Opis jame je na voljo v prvem končnem poročilu. 

Človeške ribice v času drugega sklopa meritev pri prvem dostopu do vode nismo nikoli opazili. Ker smo 
enako ugotovili tudi po prvem sklopu meritev, ne omenja pa se niti v zapisih, zaključujemo, da človeška 
ribica v Vodni jami pri Cvišlerjih najverjetneje ni prisotna. 

 

4.3.2. Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov 
 

Tudi v drugem sklopu meritev smo ugotavljali enako visoke vrednosti CO2 (aq; če je SICal=0) (16.596-
20.893 ppm) kot v prvem sklopu meritev, kar potrjuje napajanje s preniklo vodo. Letno nihanje 
temperature z viškom pozno jeseni odraža zakasnjeno sezonsko nihanje zunanje temperature blažene 
preko plitvega vodonosnika. Koncentraciji sulfatov in Mg2+ sta bili v drugem sklopu meritev podobno 
nizki kot v prvem sklopu meritev. Ob višjem vodostaju dobiva jama več vode iz sicer skromno 
zastopanega dolomitnega površja, ki leži verjetno na jugozahodnem in vzhodnem robu ocenjenega 
vodozbirnega območja. Najvišja zabeležena koncentracija kloridov (44 mg/L) februarja 2018, ko so bile 
temperature dlje časa zelo nizke, lahko odraža soljenje ceste Kočevje-Cvišlerji ali v SZ delu naselja 
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Zgornji Cvišlerji. Potencialno vodozbirno območje kaže tako ob višjem vodostaju glede na Karto 3 v 
prvem končnem poročilu nekoliko raztegniti proti SV in J. 

 

4.3.3. Kvaliteta vode 
 

Meritve so bile v Vodni jami pri Cvišlerjih opravljene pri prvem dostopu do vode iz smeri zgornjega 
vhoda. 

Koncentracija o-fosfatov je bila v povprečju nižja, v glavnem pa všja kot v prvem sklopu meritev; razlika 
izhaja iz ene zelo visoke koncentracije v prvem sklopu meritev, ki močno viša povprečje v prvem sklopu 
meritev. Tovrstnega izpiranja v drugem sklopu meritev nismo zaznali, saj je bila koncentracija o-
fosfatov v času najvišjega analiziranega pretoka decembra 2017 zgolj 0,25 mg PO4

3-/L. Tako nitrati kot 
kloridi so v poprečju v drugem sklopu meritev višji; kloridi zaradi zelo visoke vrednosti februarja 2018 
(44,2 mg Cl-/L). Ob izjemno visokem vodostaju decembra 2017 so bili znatno povišani nitrati (na 
30,16 mg NO3

-/L), kar dviguje povprečno vrednost; glavnina koncentracij sicer znaša med 18 in 
20 mg NO3-/L, kar je podobno kot v prvem sklopu meritev in kaže na dokaj enakomerno 
obremenjenost preko celega leta. 

Nasičenost s kisikom je bila v drugem sklopu meritev vseskozi nad 90 %; pod to vrednost se je nekoliko 
spustila le v času nižjih pretokov. cBPK5 v vodi brez sedimentov je bil v vseh primerih, tudi ob visokem 
vodostaju, <0,5 mg/L kar kaže na praktično odsotnost raztopljene ali suspendirane organske snovi. 
Primera, ki je bil zabeležen v prvem sklopu meritev, ko je močno kalna voda močno zaudarjala po 
gnojevki, v drugem sklopu meritev nismo zaznali. 

 

Grafikon 3: Rezultati fizikalno-kemičnih meritev v Vodni jami pri Cvišlerjih. Prvi grafikon kaže povzetek 
vrednosti izmerjen v prvem sklopu meritev za prvo končno poročilo, drugi pa v drugem sklopu meritev. 
Vertikalna črta označuje min-max razpon, rdeča vodoravna črta pa povprečno vrednost. 
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4.3.4. Ocena primernosti habitata za človeško ribico 
 

Podobno kot v prvem končnem poročilu ugotavljamo, da gre glede na povprečno koncentracijo 
nitratov (21,84 mg NO3

-/L v drugem sklopu vzorčevanja), ki je precej nad mejno vrednostjo za človeško 
ribico (10 mg/L; Štangelj in Ivanovič, 2013; Kolar, 2017), za najslabše habitatne pogoje med vsemi 
analiziranimi jamami. Obdobno malenkost višje koncentracije nitratov smo zabeležili le v Mali Stankovi 
jami. Vodno jamo pri Cvišlerjih zato ocenjujemo kot dolgoročno neprimerno za življenje človeške ribice, 
katere naravna prisotnost je glede na lego v vodonosniku (vršni del vadoznega vodonosnika) tudi zelo 
vprašljiva. 

 

 

4.4. MALA IN VELIKA STANKOVA JAMA 

4.4.1. Lokacija, kratek opis jame in pojavljanja človeške ribice 
 

Opis jame je na voljo v prvem končnem poročilu. Po njem je bilo iz vhodne vrtače Male Stankove jame 
avgusta 2016 odstranjenih 14 m3 večinoma mešanih komunalnih in kosovnih odpadkov. 

V Veliki Stankovi jami smo redno opazovali populacijo človeške ribice, ki pa je bila z najmanj osebki (1) 
prisotna ob zadnjih meritvah (25. maja 2018); na enako število osebkov smo naleteli ob prvem 
vzorčenju aprila 2015. 

 

4.4.2. Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov 
 

Tudi po drugem sklopu meritev ugotavljamo, da Malo Stankovo jamo kot tudi oba vodna rova v Veliki 
Stankovi jami napaja prenikla voda plitvega krasa; na to kaže majhno nihanje temperature in 
razmeroma visok pCO2 (eq; če je SICal=0). Relativno visoka koncentracija kloridov 14. februarja 2018 kaže na 
najverjetnejši dotok iz ceste soljene z NaCl kar širi obseg vodozbirnega območja prikazanega na Karti 4 
prvega končnega poročila proti središču Šalke vasi (cerkev), kjer so večinoma kmetijske površine. Glede 
na ocenjeni pretok v jami je tovrstno območje preveliko, kar kaže vsaj deloma na bifurkacijo. Vodni tok 
med Malo Stankovo jamo in Južnim rovom Velike Stankove jame je praktično identičen, na poti lahko 
pričakujemo nekaj dotoka, del vode pa se na poti tudi izgubi. 

Potrdili smo precej drugačen geokemičen značaj Zahodnega rova Velike Stankove jame, ki je po 
fizikalno-kemičnih karakteristikah močno drugačen od zgoraj opisanega vodnega toka. Potrdili smo 
precej višji koncentraciji sulfatov in Mg2+, višja pa je tudi celokupna trdota in pCO2 (eq; če je SICal=0) kar 
nakazuje na dotok iz območja rudniškega območja okoli Šalke vasi. Podatki CDT registratorja 
nameščenega v tem rovu med 24. avgustom 2017 in 24. majem 2017 (Grafikon 4) kažejo, da 
temperatura niha med 7,9 in 13,2 °C z nižkom v marcu in viškom v septembru kar ustreza sezonskemu 



Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Kvaliteta podzemnih voda v izbranih vodnih jamah Kočevskega polja  
 

17 
 

nihanju. Ob padavinskih dogodkih se temperatura vode od konca oktobra pa vse do konca marca viša, 
preostanek leta pa povzroča upad temperature vode kar kaže na mešanje dveh tipov voda z različnim 
sezonskim faznim temperaturnim zamikom. Dnevna nihanja temperature so odsotna, kar kaže na s 
kamnino temperaturno dobro uravnoteženo podzemno vodo. Elektroprevodnost vode (SEP) se giblje 
med 296 in 1.448 μS/cm, in sicer je slediti močan upad po vsakem poplavnem dogodku, po njih pa 
zvezno narašča. Ob tem smo že v prvem sklopu meritev zabeležili močno povečano koncentracijo 
sulfatov, ki prevzemajo večji delež SEP ob nizkem vodostaju. Vodostajno kot tudi sezonsko pogojeno 
nihanje temperature in SEP interpretiramo z različnim deležem mešanja dveh tipov podzemnih voda v 
območju dobro zakraselega podzemlja, in sicer z okoliškega plitvega krasa kot tudi z območja jalovišča 
okoli Šalke vasi, od koder lahko pritekajo močno sulfatne podtalne/podzemne vode. 

 

 

Grafikon 4: Nihanje vodostaja, temperature vode (T) in elektroprevodnosti (SEP) v Zahodnem rovu Velike 
Stankove jame v času meritev (24. avgust 2017-23. maj 2018). 
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4.4.3. Kvaliteta vode 
 

Vzorčevanje v Mali Stankovi jami in Veliki Stankovi jami je bilo opravljeno na istem mestu kot pri 
prvem sklopu meritev. V Zahodnem rovu Velike Stankove jame decembra 2017 meritev in vzorčevanja 
zaradi visoke vode nismo mogli izvesti. 

Rezultati drugega sklopa meritev (Grafikon 5) kažejo značilno in na bistveno večje nihanje koncentracij 
nitratov in kloridov kot v prvem sklopu meritev, medtem ko je nihanje o-fosfatov v splošnem manjše. V 
vseh primerih so povprečne koncentracije o-fosfatov nižje; vzdolž vodnega toka med Malo in Veliko 
Stankovo jamo karakteristično, saj maksimalna vrednost drugega sklopa meritev ne presega minimalne 
vrednosti v prvem sklopu meritev. Razlik med prvim in drugim sklopom meritev v koncentracijah o-
fosfatov v Zahodnem rovu Velike Stankove jame praktično ni, so pa tu karakteristično nižji nitrati. 
Slednji so bili zelo povišani zlasti februarja 2018, ko so dosegli rekordne vrednosti v času poplavnega 
dogodka; s tem precej povečujejo povprečno vrednost nad vrednost mediane, ki je okoli 8 mg NO3

-/L, 
kar je okoli 5 mg NO3

-/L nižje kot v prvem sklopu meritev. Podobno v drugem sklopu meritev 
povprečno vrednost zvišujejo koncentracije kloridov februarja 2018, kar povezujemo s soljenjem 
površin namenjenih prometu. 

 

 

Grafikon 5: Rezultati fizikalno-kemičnih meritev v Mali Stankovi jami (levo), Južnem rovu Velike Stankove jame 
(sredina) in v Zahodnem rovu Velike Stankove jame (desno). Prvi grafikon kaže povzetek vrednosti izmerjen v 
prvem sklopu meritev za prvo končno poročilo, drugi pa v drugem sklopu meritev. Vertikalna črta označuje 
min-max razpon, rdeča vodoravna črta pa povprečno vrednost. 

 

Nad vodnim tokom med Malo in Veliko Stankovo jamo je bilo med prvim in drugim sklopom meritev 
očiščeno divje odlagališče odpadkov v vhodni udorni vrtači Male Stankove jame; za vse tri temeljne 
parametre antropogenega obremenjevanja vode (nitrati, kloridi in o-fosfati) ugotavljamo, da je prišlo 
vzdolž vodnega toka med prvim in drugim vzorčenjem v povprečju do manjšega porasta parametrov 
oz. rahlega izboljšanja kvalitete vode. Razlike niso karakteristične, a povprečne vrednosti vendarle 
nakazujejo na bodisi odstranitev vpliva divjega odlagališča odpadkov ali pa na izboljšano kvaliteto 
vode, ki doteka v vodni tok med obema jamama. 

Sulfati so v drugem sklopu meritev izkazovali podobne koncentracije kot v prvem sklopu meritev, le v 
Zahodnem rovu Velike Stankove jame jih je bilo bistveno več kar verjetno odraža vzorčevanje v času 
večjega dotoka iz smeri rudniške jalovine (Šalke vasi); to se odraža tudi v povprečno višji koncentraciji 
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Mg2+ (relativno visok vir so premogonosne plasti) ter nižji nasičenosti s kisikom v drugem sklopu 
meritev zaradi oksidacije sulfidov (a vedno nad 69 %), medtem ko je bila v drugem sklopu meritev 
nasičenost s kisikom v Južnem rovu Velike Stankove jame in v Mali Stankovi jami višja. V obeh jamah je 
cBPK5 brez sedimenta <0,5 mg O2/L z izjemo spomladanskega vzorca v Zahodnem rovu Velike Stankove 
jame, ki je imel cBPK5 rahlo povišan (0,5-1 mg O2/L). Taisti vzorec s sedimentom je imel še nekoliko višji 
cBPK5 (1-2 mg O2/L), kar kaže na vsaj delni vzrok relativno nizke nasičenosti s kisikom v razgradnji 
organske snovi v sedimentu. 

Občasnega večjega onesnaženja preko Zahodnega rova Velike Stankove jame meritve s CTD 
registratorjem niso pokazale (Grafikon 4). 

 

4.4.4. Ocena primernosti habitata za človeško ribico 
 

Običajne koncentracije nitratov v vodi kažejo, da so bile razmere tekom drugega vzorčenja boljše kot 
tekom prvega, saj so se koncentracije nitratov gibale okoli 8 mg NO3

-/L, so pa problematične občasne 
izredno visoke vrednosti vezane na poplavne dogodke, ko sežejo s koncentracijo okoli 30 mg NO3

-/L za 
dvakrat nad mejno vrednostjo (10 mg NO3

-/L; Štangelj in Ivanovič, 2013; Kolar, 2017). Neugodne so 
tudi precej visoke koncentracije kloridov v zimski polovici leta (83-122 mg Cl-/L) zaradi soljenja 
prometnih površin. Kratkoročno ocenjujemo vrednosti analiziranih onesnaževal za še vzdržne, 
dolgoročno pa ne.  

 

5. ŽELJNSKE JAME 

5.1.1. Lokacija, kratek opis jame in pojavljanja človeške ribice 
 

Opis sistema Željnskih jam je na voljo v prvem končnem poročilu. 

Tudi v času drugega sklopa meritev človeške ribice v vodnem toku v Veliki dvorani nismo nikoli opazili. 

 

5.1.2. Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov 
 

Drugi sklop meritev ni prinesel bistvenih novih spoznanj o obsegu vodozbirnega območja. Opazna je 
relativno visoka vsebnost sulfatov in Mg2+, ki kažeta na vodozbirno območje na nepropustnih 
sedimentih Kočevskega polja. Kloridi se kljub meritvam ob najbolj ostrem obdobju zime 2017/2018 s 
koncentracijo 38 mg Cl-/L niso izkazali za izrazito povišane kot je bilo ugotovljeno za bližnji Malo in 
Veliko Stankovo jamo. Teoretična koncentracija CO2 pred njegovim izhajanjem iz vode 
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(pCO2 (eq; če je SICal=0)) izkazuje poleg površinskega tudi dotok talne vode, iz katere se tekom površinskega 
toka zlasti ob nizkem vodostaju nekoliko odzrači CO2. 

 

5.1.3. Kvaliteta vode 
 

Povprečne koncentracije nitratov in o-fosfatov so se v okviru drugega sklopa meritev izkazale za nižje 
od prvega sklopa meritev (Grafikon 6), o-fosfati so bili celo značilno nižji. Kloridi so bili v vpovrečju in v 
splošnem višji kot v prvem sklopu meritev, le ena vrednost (23. maj 2018) je bila izrazito nizka kljub 
izrazito mrzli in sneženi zimi. To kaže, da se kloridi relativno hitro izperejo iz prometnih površin in da je 
razmeroma visoka poletna vrednost (16,5 mg Cl-/L; 24. avgust 2017) verjetno posledica gnojenja z 
gnojevko. Koncentracija sulfatov je bila v drugem sklopu meritev nekoliko višja zaradi vzorčevanja ob 
nižjem vodostaju v primerjavi s prvim obdobjem merjenja. 

Nasičenost s kisikom je bila značilno boljša kot v prvem obdobju merjenja kar pripisujemo nižjemu 
vodostaju, ko je zaradi počasnega toka kisik lažje prehajal v vodo, iz nje pa intenzivneje izhajal CO2 ter 
višal indeks nasičenosti glede na kalcit (SICal), poleg tega pa se ob mobilizaciji sedimenta iz njega ni 
sproščala lahko razgradljiva organska snov, ki ima visoko biokemijsko potrebo po kisiku (cBPK5 (s 

sedimentom; 13. februar 2018) > 20 mg O2/L). cBPK5 se jasno ujema z vodostajem; najnižji vodostaj izkazuje 
<0,5 mg O2/L, zelo visok pa 1-2 mg O2/L, kar pa je sicer daleč od kritičnega. Kljub temu lahko v 
sedimentu pričakujemo anoksične pogoje, kar pojasni v prvem sklopu meritev nakazano povezavo med 
poplavnim dogodkom oz. izpiranjem in najnižjo zabeleženo koncentracijo kisika (najnižja nasičenost s 
kisikom je bila 17. avgusta 2018 zabeležena v času poletnega izpiranja, ko je bil pretok sicer najvišji). 

 

Grafikon 6: Rezultati fizikalno-kemičnih meritev v Veliki dvorani Željnskih jam. Prvi grafikon kaže povzetek 
vrednosti izmerjen v prvem sklopu meritev za prvo končno poročilo, drugi pa v drugem sklopu meritev. 
Vertikalna črta označuje min-max razpon, rdeča vodoravna črta pa povprečno vrednost. 
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5.1.4. Ocena primernosti habitata za človeško ribico 
 

Kvaliteta vode v Željnskih jamah je glede na onesnaževala še vedno najboljša izmed obravnavanih 
vodnih jam takoj za Vodno jami 3 pri Klinji vasi, ki izkazuje vrednosti naravnega ozadja praktično brez 
antropogenega vpliva. Tudi ob poplavnih dogodkih znaša koncentracija nitratov <10 mg NO3

-/L. Kljub 
naselju in prometnim površinam kloridi niso pretirano povišani tudi ob ostri zimi. 

 

6. REMIHOV MLIN 

6.1.1. Lokacija, kratek opis jame in pojavljanja človeške ribice 
 

Opis merilnega mesta Remihov mlin se nahaja v prvem končnem poročilu. Vzorčevanje je bilo tako kot 
tekom prvega sklopa meritev opravljeno na izviru, medtem ko so se meritve s CTD registratorjem 
izvajale v ponorni jami od 24. avgusta 2017 do 3. julija 2018. Slednjo smo leta 2015 izmerili ter jo leta 
2016 kot novo jamo z imenom Požiralnik pri Remihovem mlinu registrirali pod številko 11.914 v 
slovenskem Katastru jam. Meritve kažejo, da je (brez raziskav jezera, v katerem so človeške ribice) 
dolga 17 m, globina med spodnjim delom vhodne odprtine in jezerom s človeškimi ribicami pa znaša 
4 m. 

V požiralniku smo ob nizkem vodostaju, ko je dostopen, opazovali številno populacijo človeških ribic; 
24. avgusta 2017 8 osebkov. Slednje smo opazovali tudi v izviru, a znatno redkeje (približno enkrat na 
sklop meritev) in v manjšem številu (1-2 osebka). 

 

6.1.2. Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov 
 

Rezultati drugega sklopa meritev potrjujejo predhodna spoznanja o napajalnem zaledju, in sicer dotok 
talne vode iz nepropustnih sedimentov Kočevskega polja (relativno visoka koncentracija sulfatov) ter 
dotok podzemne kraške vode (nižja koncentracija sulfatov kot v Željnskih jamah, višja vsebnost kisika, 
redčenje koncentracije Mg2+), ki ima najverjetneje vodozbirno območje na kmetijskih površinah ali v 
območju odvajanja komunalne odpadne vode (konstantno povečanje vsebnosti nitratov, povečanje 
koncentracije kloridov v poletnem času in znižanje v zimskem). Dotok iz spodnje krednih plasti, ki bi 
zagotavljala dodaten vir Mg2+ ionov in se je v sklopu prvega sklopa meritev izkazala za verjetno, se je v 
drugem sklopu meritev izkazala za manj verjetno, saj koncentracija Mg2+ nikoli ni narasla med 
Željnskimi jamami in Remihovim mlinom, ampak vedno upadla – meritve 1. decembra 2015 lahko 
kažejo na časovni zamik pri vzorčevanju vode v času srednjega-visokega vodostaja. Nasprotno kot v 
prvem sklopu meritev, koncentracija Mg2+ skorajda linearno narašča s koncentracijo sulfatov 
(R2 = 0,94) kar najverjetneje kaže na isti izvor obeh ionov (nepropustne plasti Kočevskega polja). 
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Meritve s CTD registratorjem kažejo na nihanje vode do 15 m nad gladino jezera (16. december 2017), 
kar je okoli 11 m nad vhodom v jamo oz. 9 m nad poplavno ravnico kotanje Remihovega mlina. Odziv 
vodostaja na povečan pretok je zelo sunkovit in znaša do 4,75 m/h (16. april 2018), bi pa lahko bil ob 
intenzivnejših padavinah še višji. Najhitrejše upadanje znatno manjše in je limitirano na 0,45-
0,50 m/h), kar kaže na vpliv zožitve dolvodno od merilnega mesta. Po poplavnem dogodku 
10. januarja 2018, ko je voda narasla skoraj 13 m nad gladino jezera v požiralniku, je upadanje manjše 
in znaša do 0,33 m/h, kar lahko kaže vpliv plavja na zmanjšanje ponorne sposobnosti požiralnika. 

 

Grafikon 7: Nihanje vodostaja, temperature vode in elektroprevodnosti (SEP) v Požiralniku pri Remihovem 
mlinu v času meritev (1. september 2017-3. julij 2018). 

 

Temperatura vode niha na letni ravni med 6,7 in 12,0 °C; najnižja je sredi marca najvišja pa sredi 
septembra, kar kaže na 0,5- do 1,5-mesečni zamik glede na zunanje temperature. Opazno je dnevno 
nihanje temperature do 1 °C, kar je v največji meri posledica sprememb temperature vode vzdolž 
kotanje Remihovega mlina in zagotovo ne odraža nihanja temperature dotoka v kotanjo Remihovega 
mlina. Poplavni dogodki vplivajo na temperaturo vode do okoli 2 °C, in sicer jo od konca decembra do 
vključno aprila nižajo, preostali del leta pa višajo. Če je temperatura vode pod 9-10 °C, se ob 
poplavnem dogodku običajno sprva pojavi porast temperature za do 1 °C, ki mu sledi še izrazitejši upad 
temperature vode; to povezujemo z izrivanjem temperaturno bolj stabilne kraške vode v neposredni 
bližini Remihovega mlina, ki mu sledi dotok sveže relativno bolj ohlajene. Ob takih poplavnih dogodkih 
znatno zaniha tudi specifična elektroprevodnost vode (SEP), ki je najnižja ob naraščanju vodostaja in ne 
na njegovem vrhu, kar bi lahko povzročil dotok kraške vode iz okolice Remihovega mlina z relativno 
nižjo specifično elektroprevodnostjo zaradi manjše mineralizacije (koncentracije sulfatov). Specifična 
elektroprevodnost sicer niha med 328 in 828 μS/cm ter je po značilnostih nihanja (močan upad ob 
poplavnem dogodku in inverzu potenčne funkcije zvezen porast po njem) zelo podobna Vodni jami 1 
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pri Klinji vasi in Zahodnem rovu Velike Stankove jame (Grafikon 4), kar glede na pretekle sklepe odraža 
odvisnost od koncentracije sulfatov. Od tega odstopa le februar in začetek marca 2018, ki se ujema z 
močno in dolgotrajno meteorološko ohladitvijo ob večji količini snega, ko smo manj dušen in časovno 
praktično identičen pojav spremljali v Veliki Stankovi jami (Grafikon 4); to kaže, če že ne na povezanost, 
pa na vsaj podobno vodozbirno območje Zahodnega rova Velike Stankove jam in Remihovega mlina. 

Večjih onesnaženj, ki bi se – neodvisno od vodostaja – izrazila v porastu specifične elektroprevodnosti, 
s CTD registratorjem v Požiralniku pri Remihovem mlinu nismo zaznali. 

 

6.1.3. Kvaliteta vode 
 

Vzorčevanje je bilo pri bivšem Remihovem mlinu vedno opravljeno na istem mestu, in sicer na iztoku iz 
izvirnega sifonskega jezerca. Meritve smo zaradi pomembnosti lokacije (lokaliteta človeške ribice) 
izvajali vsakokrat v okviru rednih meritev v okoliških jamah in na dveh regionalnih izvirov (Bilpa, 
Radeščica); v drugem sklopu meritev torej štirikrat. 

 

 

Grafikon 8: Rezultati fizikalno-kemičnih meritev na merilnem mestu Remihov mlin. Prvi grafikon kaže povzetek 
vrednosti izmerjen v prvem sklopu meritev za prvo končno poročilo, drugi pa v drugem sklopu meritev. 
Vertikalna črta označuje min-max razpon, rdeča vodoravna črta pa povprečno vrednost. 

 
Meritve kvalitete vode v Remihovem mlinu kažejo na antropogen vpliv, ki po nekaterih parametrih 
(nitrati) narašča iz smeri Željnskih jam po drugih pa pada (kloridi, sulfati, nasičenost s kisikom). V 
drugem sklopu vzorčenja je bilo, podobno kot na drugih merilnih mestih, zabeleženo večje nihanje 
parametrov onesnaženosti, kar je le deloma povezano s številom vzorcev. V povprečju so nitrati 
nekoliko upadli, kloridi pa narasli; pri slednjih povprečno vrednost višajo 3 vzorci, ki presegajo vse v 
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prvem sklopu meritev, en pa je izrazito nizek (4,2 mg Cl-/L; 23. maj 2018). Februarska visoka 
koncentracija je posledica soljenja prometnih površin, medtem ko poletna in jesenska najverjetneje 
odražata gnojenje z gnojevko, ki priteka iz območja Male in Velike Stankove jame; tudi nizka 
koncentracija 23. maja 2018 kaže na morebitno povezanost obeh merilnih mest oz. območij. Pri 
koncentraciji o-fosfatov ni značilnih razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja, saj v obeh 
primerih znašajo na Remihovem mlinu okoli 0,1 mg PO4

3-/L. 

cBPK5 se je v vseh štirih vzorcih brez sedimentov izkazala z vrednostmi običajno <0,5 in enkrat 0,5-
1 mg O2/L za neproblematično. Tudi nasičenost s kisikom je bila v drugem sklopu meritev vseskozi nad 
92 %. 

 

6.1.4. Ocena primernosti habitata za človeško ribico 
 

Med analiziranimi parametri se kaže kot dolgoročno previsoka le koncentracija nitratov, ki se redno 
giblje v območju med 10 in 14 mg NO3

-/L, ob intenzivnih poplavnih dogodkih pa naraste do 16 mg NO3
-

/L, kar pa je zaradi razredčitev manj kot v bližnji Veliki Stankovi jami. V času zime je efektivno tudi 
redčenje kloridov, ki pritekajo z zimskim soljenjem prometnih površin iz smeri lokalne ceste Kočevje-
Željne.  

 

7. BILPA (IZVIR) 

7.1.1. Lokacija, kratek opis izvira in pojavljanja človeške ribice 
 

Opis merilnega mesta Bilpa je na voljo v prvem končnem poročilu. 

Človeške ribice na izviru nikoli nismo opazili, so pa glede pojavljanja bolj merodajna poročila 
potapljačev, ki se potapljajo v sifonih za izvirom. 

 

7.1.2. Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov 
 

Napajalno zaledje je opisano v prvem končnem poročilu in se z drugim sklopom vzorčenja ne 
spreminja. 
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7.1.3. Kvaliteta vode 
 

Meritve so bile na izviru Bilpe vedno opravljene na istem mestu, in sicer na iztoku iz izvirnega 
sifonskega jezera. Ker se ob nizkem vodostaju voda ne preliva po strugi neposredno iz izvirnega 
sifonskega jezera, ampak med gruščem v strugi, smo ob nizkem vodostaju vzorčevali tik pod mostom 
lokalne ceste Žaga-Dol ob Kolpi, kjer redno izvira voda iz razpoke v skalni strugi in kaže bolj relevantne 
parametre (SEP, nasičenost s kisikom, pH) kot polstoječa voda v sifonskem jezeru. 

V povprečju so bile koncentracije nitratov v drugem sklopu meritev karakteristično nižje kot v prvem, 
medtem ko so bile koncentracije o-fosfatov in kloridov na praktično isti ravni. Glede kloridov 
ocenjujemo, da se v vzorcu odvzetem 13. februarja 2018 zaradi razmeroma nizkega vodostaja še ni 
odrazilo soljenje prometnih površin na Kočevskem polju. Tako smo najvišjo koncentracijo kloridov 
zabeležili 22. avgusta 2017, kar povezujemo z gnojenjem z gnojevko ob nizkem vodostaju (razredčitvi). 
Nasprotno kot na Kočevskem polju je zaradi razredčitve pod neposeljenim gozdnatim območjem na 
poti med Kočevskim poljem in Bilpo koncentracija nitratov ob visokem pretoku najnižja. Koncentracija 
sulfatov ostaja stabilna na okoli 4 mg SO4

2-/L. 

Tako cBPK5 (<0,5 mg O2/L) kot tudi nasičenost s kisikom (98-102 %) se zaradi močne razredčitve pod 
neposeljenim gozdnatim območjem nikoli nista izkazali za problematični. 

 

Grafikon 9: Rezultati fizikalno-kemičnih meritev na izviru Bilpe. Prvi grafikon kaže povzetek vrednosti izmerjen 
v prvem sklopu meritev za prvo končno poročilo, drugi pa v drugem sklopu meritev. Vertikalna črta označuje 
min-max razpon, rdeča vodoravna črta pa povprečno vrednost. 

 

7.1.4. Ocena primernosti habitata za človeško ribico 
 

Z vidika merjenih parametrov ocenjujemo kvaliteto vode na izviru Bilpa kot ugodno. 
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8. RADEŠČICA IN OBRH (IZVIRA) 

8.1.1. Lokacija, kratek opis izvira in pojavljanja človeške ribice 
 

Izvir Radeščice je skupaj z izvirom Obrha na kratko opisan v prvem končnem poročilu. 

Na izviru Radeščice, kjer smo opravljali meritve v drugem sklopu, nismo nikoli opazili človeške ribice, so 
pa glede tega bolj merodajna poročila potapljačev, ki se potapljajo v za človeške ribice bistveno 
ugodnejših in varnejših razmerah izvirnega vodnega rova. 

 

8.1.2. Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov 
 

Rezultati drugega sklopa meritev ne prinašajo novih spoznanj o napajalnem območju izvira Radeščice. 

 

8.1.3. Kvaliteta vode 
 

Meritve v okviru drugega sklopa so bile opravljene le na izviru Radeščice, in sicer na istem mestu kot 
tekom prvega sklopa, to je na dotoku vode iz grušča tik ob severnem delom podpornega zidu. 

 

Grafikon 10: Rezultati fizikalno-kemičnih meritev na izviru Radeščice (Podturn). Prvi grafikon kaže povzetek 
vrednosti izmerjen v prvem sklopu meritev za prvo končno poročilo, drugi pa v drugem sklopu meritev. 
Vertikalna črta označuje min-max razpon, rdeča vodoravna črta pa povprečno vrednost. 
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Glede na analizirane fizikalno-kemijske parametre je izvir Radeščice zelo podoben izviru Bilpe, le 
nasičenost s kisikom in koncentracija kloridov  je nižja; tako smo ob najnižjem vodostaju obeh sklopov 
meritev 22. avgusta 2017 izmerili najnižjo nasičenost s kisikom (77 %), ob najvišjem 
(16. december 2018) pa najvišjo (96 %). Znižanje povprečne koncentracije nitratov med prvim in 
drugim sklopom meritev je na izviru Radeščice ravno tako podobno kot pri Bilpi, opazen, a neznačilen, 
pa je porast povprečne koncentracije kloridov, vendar le zaradi relativno visoke koncentracije v vzorcu 
odvzetem v času ostre zime (10 mg Cl-/L; 13. februar 2018). Koncentracija nitratov je bila sicer v 
drugem sklopu meritev v konstantnem upadanju od okoli 6 mg na pod 4 mg NO3

-/L. Koncentracija 
fosfatov se je v okviru obeh sklopov meritev gibala na okoli 0,05-0,09 mg PO4

3-/L. Podobno kot na izviru 
Bilpe tudi ob visokem vodostaju na izviru Radeščice cBPK5 ne preseže 0,5 mg O2/L. 

 

8.1.4. Ocena primernosti habitata za človeško ribico 
 

Z vidika merjenih parametrov ocenjujemo kvaliteto vode na izviru Radeščica kot ugodno.  
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9. DISKUSIJA IN ZAKLJUČEK 
 

Z izjemo Vodne jame 3 pri Klinji vasi na vseh ostalih merilnih mestih še vedno opažamo antropogen 
vpliv preko kmetijstva, soljenja prometnih površin in ponikalnice Rinže, v primeru Jame v Šahnu pa 
puščamo tudi odprto možnost obremenjevanja podzemne vode s strani slabo ali sploh ne očiščene 
komunalne odpadne vode. 

Z naborom parametrov smo lahko v prvem sklopu meritev razmeroma dobro opredelili vodozbirno 
območje, kjer se pojavljajo določene razlike v spremljanih parametrih. Drugi sklop meritev bistveno 
novih spoznanj glede vodozbirnih območij ni prinesel, saj smo potencial dobro izčrpali v prvem sklopu 
meritev, smo pa sklepe lahko potrdili in dodatno podkrepili. Visoke koncentracije kloridov so se 
izkazale kot dobrodošlo sledilo v ostri zimi februarja 2018, ko je bilo v Mali Stankovi jami in Vodni jami 
pri Cvišlerjih zaznati vpliv soljenja prometnih površin. V primeru Remihovega mlina dodatnega vira 
Mg2+ nismo uspeli dokazati, s čemer je vprašljiva raztegnitev vodozbirnega območja proti vzhodu, kjer 
lahko v spodnje krednih apnencih ležijo pole dolomita kot vira Mg2+. Onesnaženje vode oktobra 2017 
je pokazalo možnost, da se vodozbirno območje Vodne jame 1 pri Klinji vasi razteza tudi na območje 
prašičje farme pri Klinji vasi. Dejanske podzemne povezave bi potrdili le sledilni poskusi v več 
hidroloških situacijah, kar pa je smiselno le z izbranih lokacij, saj bi bilo za opredelitev celotnega 
vodozbirnega območja potrebno izvesti veliko število sledilnih poskusov. 

Učinek naravovarstvenih aktivnosti, ki so bile izvedene med prvim in drugim (ponovitvenim) sklopom 
meritev, je zaradi majhnega števila vzorcev in omejenosti parametrov težko dokazljiv. Čiščenje vhoda 
oz. udorne vrtače Male Stankove jame, ki leži nad analiziranim podzemnim vodnim tokom med Malo in 
Veliko Stankovo jamo, sicer lahko ima merljive učinke (znižanje porasta povprečne koncentracije 
onesnaževal v drugem sklopu meritev), so razlike neznačilne, slučajne in kot take povezane z 
vzorčenjem v hidrološko ugodnejši situaciji. Na drugi strani je značilen konkreten upad koncentracij 
nitratov na obeh regionalnih izvirih, ki je lahko posledica (i) analize vode ob nizkem vodostaju, ko je 
izpiranje hranil manjše, (ii) slučajnosti, v manjši meri pa (iii) čiščenju jam nad podzemnim tokom proti 
Bilpi (Müllerloch) oz. Radeščici (Schaffeichloch). Tekom prvega sklopa meritev smo namreč spoznali, da 
imajo regionalno in lokalno znatno večji vpliv drugi viri obremenjevanja podzemne vode (kmetijstvo, 
ponikalnica Rinža, slabo ali sploh ne očiščena komunalna odpadna voda) kot pa z odpadki onesnažene 
jame, ki imajo v splošnem verjetno mikrolokalen vpliv, znatno onesnažene pa lokalen do regionalen 
vpliv. Za doseganje ugodnega stanja habitata človeške ribice bo potrebno ukrepe usmeriti v reševanje 
izpostavljenih virov obremenjevanja. Žal se kažejo nekatere koncentracije onesnaževal (nitrati, deloma 
fosfati) kot izjemno visoke, saj jih ne uspe razredčiti niti zelo visoka poplavna voda – ravno obratno, 
takrat so koncentracije celo najvišje (Jama v Šahnu, Stankovi jami). 

Na več mestih, tudi v na novo ugotovljenem ali potrjenem habitatu človeške ribice, koncentracija 
nitratov še vedno stalno in/ali pa občasno presega mejno vrednost (10 mg NO3

-/L) ugotovljeno v dveh 
študijah (Štangelj in Ivanovič, 2013; Kolar, 2017). V Jami v Šahnu je problematična tudi velikokrat 
prisotna nizka nasičenost vode s kisikom, ki človeški ribici, čeprav je ta zelo tolerantna na nizko 
nasičenost vode s kisikom, pri skoraj anoksičnih pogojih mora povzročati probleme s kisikom pod vodo. 
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Biokemična potreba po kisiku v vodi izključujoč nitrifikacijo (cBPK5) je pokazala na relativno nizke 
vrednosti, kar v večini analiziranih primerov, z izjemo Rinže, kaže na nizko obremenjenost podzemne 
vode z raztopljeno ali suspendirano organsko snovjo; slednja se očitno razmeroma dobro filtrira v 
debelejših kraških tleh namenjenih kmetijstvu, je pa lahko v večji meri prisotna v sedimentu. Ko se 
slednji ob poplavnih dogodkih sprošča, se cBPK5 v vodi značilno poveča iz komaj merljivih vrednosti 
(<0,5 mg O2/L) na nekaj mg O2/L, v izjemnih primerih (Željnske jame) pa tudi na >20 mg O2/L. 

V prihodnosti predlagamo razširitev oz. zamenjavo nekaterih parametrov, ki bi morali biti bolj tarčno 
usmerjeni (npr. detergenti, ostanki farmacevtskih sredstev za potrebe poljedelstva in živinoreje) za 
točnejšo določitev vira obremenjevanja podzemne vode, kjer se prepletata vpliva komunalne odpadne 
vode in kmetijstva. Izpostaviti velja tudi specifične parametre, ki imajo dokazan in relevanten vpliv na 
dvoživke oz. konkretno človeško ribico. cBPK5 ima v vodi smisel meriti le v Rinži, drugod pa v vodi 
pomešani s sedimentom. Sočasno spremljanje vodostaja, temperature vode in elektroprevodnosti s 
CTD registratorjem lahko poda razmeroma dobre informacije o zaledju in obdobju med vzorčevanjem, 
mora biti pa senzor za elektroprevodnost ponekod zaradi prisotnosti s sulfidom povezanih mineralov 
(Vodna jama 1 pri Klinji vasi) brezkontakten oz. mora biti odporen na odlaganje kovinskih soli ali 
oksidov iz vode. 

Poudarjamo, da je spremljanje stanja na izviru Bilpe in Radeščice za oceno stanja v podzemlju 
Kočevskega polja zaradi močnih razredčitev z antropogeno praktično neobremenjeno vodo na poti 
povsem brezpredmetno. Jame na Kočevskem polju so bistveno bliže viru onesnaževanja, kažejo višje 
koncentracije onesnaževal in so kot take znatno primernejše za ocenjevanje lokalnih in dejanskih 
vplivov. 

Obdobje spremljanja kvalitete vode je bilo prekratko in preredko, da bi lahko podali mnenje o 
upadanju ali rasti ter vitalnosti populacij človeških ribic na izbranih merilnih mestih. Kljub temu na 
mestih, kjer smo kljub večkratnim obiskom naleteli na odsotnost človeške ribice (Jama v Šahnu, Vodna 
jama 1 pri Klinji vasi), utemeljeno sumimo, da je vsaj na ožjem območju zaradi pretekle (in sedanje) 
onesnaženosti (dokončno) izginila. 
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11. PRILOGE 

• Rezultati poletnega ponovitvenega vzorčenja 

• Rezultati jesenskega ponovitvenega vzorčenja 

• Rezultati zimskega ponovitvenega vzorčenja 

• Rezultati spomladanskega ponovitvenega vzorčenja 
 
 

 

 

 

 


	Poročilo-naslovnica_20180806
	Poročilo_20180806
	Povzetek
	Abstract
	1. Uvod
	2. Predmet, namen in cilji študije
	3. Metodologija
	3.1. Območje, izbor jam in izvirov, georeferenciranje
	3.2. Vzorčenje in fizikalno-kemijske analize
	3.2.1. Naravno ozadje merjenih kemičnih parametrov in mejne koncentracije

	3.3. Termini vzorčenja in fizikalno-kemijskih analiz

	4. Osnovna predstavitev jam z rezultati analiz
	4.1. Jama v Šahnu
	4.1.1. Lokacija, kratek opis jame in pojavljanja človeške ribice
	4.1.1. Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov
	4.1.2. Kvaliteta vode
	4.1.3. Ocena primernosti habitata za človeško ribico

	4.2. Vodne jame pri Klinji vasi (I, II in III)
	4.2.1. Lokacija, kratek opis jame in pojavljanja človeške ribice
	4.2.2. Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov
	4.2.3. Kvaliteta vode
	4.2.4. Ocena primernosti habitata za človeško ribico

	4.3. Vodna jama pri Cvišlerjih
	4.3.1. Lokacija, kratek opis jame in pojavljanja človeške ribice
	4.3.2. Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov
	4.3.3. Kvaliteta vode
	4.3.4. Ocena primernosti habitata za človeško ribico

	4.4. Mala in Velika Stankova jama
	4.4.1. Lokacija, kratek opis jame in pojavljanja človeške ribice
	4.4.2. Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov
	4.4.3. Kvaliteta vode
	4.4.4. Ocena primernosti habitata za človeško ribico


	5. Željnske jame
	5.1.1. Lokacija, kratek opis jame in pojavljanja človeške ribice
	5.1.2. Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov
	5.1.3. Kvaliteta vode
	5.1.4. Ocena primernosti habitata za človeško ribico

	6. Remihov mlin
	6.1.1. Lokacija, kratek opis jame in pojavljanja človeške ribice
	6.1.2. Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov
	6.1.3. Kvaliteta vode
	6.1.4. Ocena primernosti habitata za človeško ribico

	7. Bilpa (izvir)
	7.1.1. Lokacija, kratek opis izvira in pojavljanja človeške ribice
	7.1.2. Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov
	7.1.3. Kvaliteta vode
	7.1.4. Ocena primernosti habitata za človeško ribico

	8. Radeščica in Obrh (izvira)
	8.1.1. Lokacija, kratek opis izvira in pojavljanja človeške ribice
	8.1.2. Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov
	8.1.3. Kvaliteta vode
	8.1.4. Ocena primernosti habitata za človeško ribico

	9. Diskusija in zaključek
	10. Literatura
	11. Priloge
	 Rezultati poletnega ponovitvenega vzorčenja
	 Rezultati jesenskega ponovitvenega vzorčenja
	 Rezultati zimskega ponovitvenega vzorčenja
	 Rezultati spomladanskega ponovitvenega vzorčenja



