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POVZETEK 
Poleg biološke inventarizacije so meritve fizikalno-kemičnih parametrov vode ključen podatek o 
kakovosti podzemne vode ter s tem habitata človeške ribice (Proteus anguinus). Da bi ocenili vzroke 
pojavljanja in izginjanja človeške ribice na sedanjih in preteklih habitatih in ugotovili možnosti za njeno 
vračanje v nekdaj izredno onesnažen habitat je bila v projektu Life+ Kočevsko poleg biološke 
inventarizacije izvedena tudi osnovna analiza kakovosti podzemne vode na nekatere parametre. Nekaj 
parametrov je bilo izbrano tudi za grobo določitev napajalnega zaledja ter virov onesnaževanja. Tako 
so se na terenu merili temperatura vode (T), specifična elektroprevodnost (SEP), pH in nasičenost s 
kisikom, v laboratoriju pa alkalnost, koncentracije kalcija, magnezija, nitratov, sulfatov, kloridov in 
fosfatov. S pomočjo računalniškega programa PHREEQC so bile izračunane ravnotežne koncentracije 
CO2 v času vzorčevanja in pred izhajanjem CO2 iz vode. Vzorci so bili odvzeti dvakrat – v 
spomladanskem in poletnem času. Za zvezno spremljanje T, SEP in vodostaja smo na dveh mestih 
uporabili CTD diverja. 

Rezultati kažejo različno napajanje jama (prenikla voda in površinski tokovi), naravna ozadja (predvsem 
z vidika magnezija in sulfatov) in obremenjenost. Parametri se spreminjajo tudi časovno, pri čemer 
smo v poletnem času zabeležili generalno slabšo kakovost vode. Nobeno izmed več kot desetih 
vzorčevanih mest ne odraža zgolj naravnega ozadja – povsod je prisoten človekov vpliv. 

 

ABSTRACT 
Beside biological inventory, physical and chemical characteristics of water provide key information to 
define quality of underground water as a habitat of human fish/olm (Proteus anguinus). This is also 
one of the purposes of Life+ project Kočevsko where reasons for past and present-day extent of 
human fish’s habitat related to water quality as well as present-day conditions for rehabilitation are 
discussed. List of physical and chemical parameters is extended also with goal to basically define 
catchment areas as well as sources of pollution. On the field, temperature of water, specific electrical 
conductivity (SEC), pH, saturation oxygen saturation index were taken into account while alkalinity, 
concentrations of calcium, magnesium, nitrates, sulphates, chlorides and o-phosphates were defined 
in analytical chemical laboratory. PHREEQC computer software was used to calculate equilibrium 
concentration of CO2 during sampling and before CO2 outgassing. Up to now, two sampling campaigns 
are finished – during spring and summer time. To get insight into temporal variation of water 
temperature, level and SEC, two CTD Divers (Schlumberger Water Services) were used in two caves. 

After two sampling campaigns, results show different source of water (percolation and allogenic 
water), natural background concentrations (especially Mg2+ and SO4

2-) and degree of pollution. Physical 
and chemical parameters vary in time, especially close to the water divide, while regional springs are 
more balanced. The most polluted waters were detected during summer. Since all sampling points are 
subject of anthropogenic impact, none of more than ten sampling points show only natural 
background. 
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1. UVOD 
 
Življenjski prostor človeške ribice (Proteus anguinus) so podzemne vode, o katerih pa zaradi težkega in 
zelo omejenega dostopa ter pogosto neizogibne uporabe potapljaških tehnik vemo zelo malo. 
Razmeroma redek primer dostopa do podzemnih vod so kraški izviri, ponori, estavele in vodne jame, 
kjer preko vhodnih suhih rovov pridemo do podzemnih vodnih tokov. S tem imamo možnost 
neposredno opazovati tako človeške ribice kot tudi njihov življenjski prostor (habitat). 

Zaradi uporabe vode, še bolj pa zaradi njenega fizikalno-kemijskega in mikrobiološkega 
obremenjevanja, je habitat proteusa vseskozi od intenzivacije kmetijstva, industrije in koncentracije 
poselitve (komunalne vode, odpadki) predmet posrednega antropogenega pritiska. Ta je na krasu 
skoncentriran na in v okolici poselitvenih jeder, ki so običajno kraška polja ali podolja z večjimi ravnimi 
površinami za kmetijstvo in poselitev, medtem ko vmesna hribovja tradicionalno ostajajo neposeljena 
in pod manjšim pritiskom. Značilen primer je Kočevsko polje, ki je tudi predmet te študije. 

Kočevsko polje omogoča z razmeroma plitvo gladino podtalnice dober dostop do podzemnih voda ter 
ugotavljanje stanja habitata človeške ribice. Predvsem njegovo vzhodno obrobje je v preteklosti 
doživelo izjemen antropogen pritisk, ki je pripeljal do izginotja celotnih populacij človeških ribic v 
nekaterih jamah (Vodna jama pri Klinji vasi, Jama v Šahnu) ter verjetno tudi v širšem podzemlju na 
podzemni poti proti izviru Bilpe, Radeščice (in Obrha). Z relativno gosto mrežo dostopov do podzemnih 
tokov in interakcije s človekom smo se v projektu Life+ Kočevsko poleg biološke inventarizacije vodnih 
jam ter popisa onesnaženosti jam lotili tudi ocene kvalitete vode oz. habitata človeške ribice na 
vzhodnem in jugovzhodnem obrobju Kočevskega polja in pomembnejšim izvirom na njegovem širšem 
obrobju. 

V planu je prvi sklop meritev v obdobju 2015/2016 ter ponovitvene meritve po izvedbi konkretnih akcij 
izboljšanja habitata v obdobju 2017/2018. Do tega vmesnega poročila smo izvedli dve vzorčevanji, in 
sicer spomladansko aprila 2015 ter poletno sredi avgusta 2015. Rezultati so razmeroma skopi, 
vsekakor pa kažejo osnovne poteze naravnega ozadja in antropogenih vplivov. Dokončni sklepi bodo 
oblikovani po tretjem in četrtem vzorčenju, ki bosta izvedena predvidoma jeseni 2015 in pozimi 
2015/2016. 
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2. PREDMET, NAMEN IN CILJI ŠTUDIJE 
 

Predmet študije je kvaliteta podzemne vode, in sicer na obrobju Kočevskega polja ter izvirih, kamor se 
vode s Kočevskega polja stekajo. 

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

Cilje lahko združimo v naslednje sklope: 

• določitev fizikalno-kemijskega stanja podzemnih voda, 
• ocena primernosti fizikalno-kemijske kvalitete vode kot habitata človeške ribice oz. kritičnih 

parametrov, ki preprečujejo/omejujejo življenje ali širjenje človeške ribice po podzemlju, 
• določitev vodozbirnih območij oz. smeri, iz katerih priteka voda do vzorčevanih mest, 
• določitev naravnega ozadja in stopnje človekovega vpliva, 
• določitev vira onesnaževanja. 

Vsi cilji se dosegajo z objektivnimi meritvami fizikalnih in kemijskih parametrov na terenu in v 
laboratoriju ter z izračuni parametrov s pomočjo računalniških programov. Pri interpretaciji si 
pomagamo z rezultati predhodnih javno dostopnih študij in neobjavljenih študij, ki so jih izvedli 
sodelavci Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Deloma se že sedaj, še bolj pa se bo po izvedenem 
4. vzorčenju pozimi 2015/2016, rezultate fizikalno-kemijskih meritev vzporejalo z biološkimi indikatorji 
– najpogosteje z opažanjem človeške ribice, ki je najboljši pokazatelj srednjeročnega stanja podzemnih 
voda. 
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3. METODOLOGIJA 

3.1. OBMOČJE, IZBOR JAM IN IZVIROV, GEOREFERENCIRANJE 
 

Grobo območje študije je območje Natura 2000 Kočevsko (SPA SI5000013, pSCI SI3000263), ožje pa 
njegov najbolj obremenjeni vzhodni in južni del, od koder voda podzemno odteka proti Krki in Kolpi. 
Vse vodne jame, ki so predmet študije, ležijo na Kočevskem polju oz. njegovem obrobju. Tu je 
podtalnica relativno blizu površja (do nekaj deset metrov), zato je dostop in število jam, ki sežejo dno 
nje, zelo ugoden. Od vodnih jam Kočevskega polja do Krke oz. Kolpe, kljub globini nekaterih preko 
200 m (npr. Štirnica-205 m) ni tako globokih jam, ki bi prišle do vodnega toka. 

Število jam in izvirov, ki so predmet te študije, je naveden v Tehničnih specifikacijah razpisne 
dokumentacije (10). Na podlagi predhodnega poznavanja območja iz literature in terena smo se 
odločili za vzorčevanje na več kot 10 lokacijah, saj bi lahko s prihodnjim vzorčevanjem izločili manj 
primerne lokacije. Izkazalo se je, da je v posameznih jamah več ločenih tokov oz. dotokov, ki bi jih bilo 
potrebno meriti, kar bi ob tako obsežnih meritvah pripeljalo do ekonomske neupravičenosti. Poleg 
tega je po 2. vzorčenju prišlo do novih spoznanj (npr. najdba človeške ribice v požiralniku Remihovega 
mlina septembra 2015), ki bi terjalo vključitev lokacije v 2. vzorčenje, ki pa je bilo že zaključeno. Število 
proučevanih izvirov je ostalo tekom obeh vzorčenj nespremenjeno, in sicer Radeščica (Podturn), Obrh 
(Obrh) in Bilpa. V okviru 3. in 4. vzorčenja se bo iz nabora lokacij merjenja verjetno izpustilo Obrh 
(Obrh), saj kaže Radeščica višjo koncentracijo sulfatov, ki zelo verjetno prihajajo iz deponij jalovine 
vzhodno in severno od Rudniškega jezera (Kočevskega polja), torej je za Kočevsko polje bolj 
karakteristična kot Obrh. 

Na terenu smo uspeli najti in identificirati vse vodne jame Kočevskega polja. Vsem smo na novo določili 
koordinate vhoda s prenosno GPS postajo. Lega tistih, ki so obravnavane v študiji, so prikazane na 
karti 1. Največje napake v koordinatah vhodov so bile ugotovljene pri Mali (650 m) in Veliki Stankovi 
jami (570 m), nad 100 m pa še pri Vodni jami 2 pri Klinji vasi (160 m) in Jami v Šahnu (100 m). Tlorise 
vseh večjih vodnih jam smo georeferencirali in jih tako postavili na ustrezno kartografsko podlago s 
pomočjo GIS. Nadmorske višine vhodov so bile določene na podlagi LIDAR-ja, ki je omogočil še nekoliko 
boljšo opredelitev koordinat vhoda v primerjavi z GPS-om. 
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Karta 1: Lokacija vodnih jam, kjer se preverja kvaliteta voda v okviru projekta Life+ Kočevsko. 

 

3.2. VZORČENJE IN FIZIKALNO-KEMIJSKE ANALIZE 
Obseg parametrov je bil določen naveden v Tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije. Seznam 
parametrov je kompromis med potrebo po čim večjem številu parametrov, ki ustrezneje kažejo stanje 
na terenu, in stroškom. 

Parametri, ki so podvrženi spremembam pri transportu od terena do laboratorija, so bili izmerjeni na 
terenu. Mednje spadajo: 

• temperatura vode (Tvode), 

• pH, 

• specifična elektroprevodnost (SEP), 

• nasičenost s kisikom in koncentracija kisika (O2; v % in mg/L). 

Opisno smo spremljali tudi vodostaj. Za določevanje ostalih parametrov se je na terenu izvedlo 
vzorčevanje v 500 mL PE plastenke. Do laboratorija so bili vzorci hranjeni v hladilni torbi z 
zamrzovalnimi vložki oz. v hladilniku pri temperaturi med 1 in 10°C. V analitskem kemičnem 
laboratoriju se je po standardno uveljavljenih metodah (Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater) določevalo naslednje parametre: 

• alkalnost, 

• koncentracija Ca2+, 

• koncentracija Mg2+, 
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• koncentracija nitratov (NO3
-), 

• koncentracija sulfatov (SO4
2-), 

• koncentracija kloridov (Cl-) in 

• koncentracija o-fosfatov (PO4
3-). 

Iz navedenih parametrov se je s pomočjo računalniškega programa PHREEQC izračunavalo naslednje 
parametre: 

• agresivnost vode na kalcit (SICal), 

• agresivnost vode na dolomit (SIDol), 

• ravnotežna koncentracija CO2 v vodi (CO2 (eq)), 

• ravnotežna koncentracija CO2 v vodi pred izhajanjem CO2 iz vode (CO2 (eq SICal=0)). 

Navedene parametre se je uporabljalo za določitev vodozbirnega območja in stopnje obremenjenosti 
(kvalitete vode) oz. primernosti habitata za človeško ribico po tabeli 1. 

 

Tabela 1: Uporabnost parametrov za opredelitev vodozbirnega območja in stopnje obremenjenosti (kvalitete 
vode) oz. primernosti habitata za človeško ribico. 

 

Parameter Vodozbirno območje Stopnja obremenjenosti Primernost habitata 

Tvode √   

pH √   

SEP  (√) (√) 

O2  √ √ 

alkalnost √   

Ca2+ √   

Mg2+ √   

NO3
-  √ √ 

SO4
2- √ (√)  

Cl-  √ √ 

PO4
3-  √ √ 

SICal √   

SIDol √   

CO2 (eq) √   

(CO2 (eq SICal=0) √   

 
Ker smo z vzorčevanjem dobili le vpogled v trenutno kvaliteto vode, smo na dveh mestih zvezne 
meritve Tvode, vodostaja in SEP sočasno na 15 minut opravljali s CTD-Diverjem (Schlumberger Water 
Services; merilno območje do 10 oz. 50 m), ki se bo v prihodnje prestavljal med vzorčevalnimi mesti. 
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3.2.1. Naravno ozadje merjenih kemičnih parametrov in mejne 
koncentracije 

 

Naravno ozadje merjenih kemičnih parametrov ocenjujemo na podlagi meritev na antropogeno 
neobremenjenih oz. manj obremenjenih vodah – po možnosti na širšem območju Nature 2000 
Kočevsko. 

Večina v naravi prisotnih kloridov je dobro topnih v vodi, zato se iz porečja hitro izpirajo. Naravni vir 
kloridov v slovenskih razmerah so padavine, antropogen pa soljenje cest, komunalne odpadne vode 
(priprava pitne vode, urin), manj pa kmetijstvo (ker se kalijev klorid v kmetijstvu uporablja večinoma za 
cvetenje in plojenje, ocenjujemo njegovo porabo na Kočevskem polju zaradi drugih kultur kot 
minimalno). Vrednosti na antropogeno manj obremenjenih izvirih ob Kolpi in Krki kažejo na 
koncentracije do 1 mg/L. V Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04 in 35/04) so kloridi zaradi relativne 
nestrupenosti uvrščeni med indikatorske parametre z mejno koncentracijo 250 mg/L. Bolj 
problematični (zdravstveno in organoleptično) so kationi, ki se vežejo s kloridom (npr. Na+) in dajejo 
vodi tudi okus slanosti. 

Naravno prisotni nitrati v vodi so predvsem posledica razgradnje organske snovi. V antropogeno 
obremenjenih vodah izhaja nitrat iz razgradnje organske snovi (komunalna voda) in 
pretiranega/neustreznega gnojenja (naravna in umetna gnojila), pri čemer se dušik v nitrate preobrazi 
iz amonijaka preko nitritov (nitrifikacija), slednji pa se ne fiksirajo v organsko snov ali izidejo v zrak 
preko denitrifikacije kot inerten N2. Po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04 in 35/04) znaša mejna 
koncentracija za nitrate 50 mg/L. Na podlagi meritev manj antropogenih izvirov ob Kolpi in Krki (Habič 
et al., 1990) so naravno prisotne koncentracije med 0,5 in 1 mg/L. Po nekaterih študijah (Štangelj in 
Ivanovič, 2013) naj bi bile dvoživke, med katere spada človeška ribica, občutljive že na 10 mg NO3

-/L. 
Nitrati v obliki natrijevega nitrata, ki se za gnojenje uporablja v kmetijstvu, naj bi bili škodljivi predvsem 
za larvalne stadije (ličinke) in neotenične oblike, kot je človeška ribica, ki so trajno v vodnem okolju 
(Štangelj in Ivanovič, 2013). 

Ortofosfati (o-fosfati) so v naravi najbolj razširjena oblika fosforja. V naravi izhajajo predvsem iz 
razgradnje organske snovi, zato jih je največ v prsti in sedimentih, atmosfera pa je izvzeta iz njegovega 
globalnega kroženja. Na površju se hitro fiksirajo v rastlinsko maso, v podzemlju je njegova 
koncentracija zaradi odsotnosti fotosinteze relativno stabilna. V naravi jih je razmeroma malo, zato se 
koncentracije merijo v desetinkah ali stotinkah mg/L in so pogosto najbolj omejujoč dejavnih pri rasti 
rastlin. Antropogeno povišane koncentracije so predvsem posledica gnojenja, uporabe pralnih praškov 
in detergentov. Naravno prisotne koncentracije na izvirih ob Krki in Kolpi so večinoma pod mejo 
določljivosti (0,01 mg/L; Habič et al., 1990) ali pa do 0,1 mg/L.  

Sulfati so lahko prisotni v različnih kamninah, a so na slovenskem prostoru zaradi velike količine 
padavin večinoma že izprani, zato so naravno prisotne koncentracije nizke. Antropogeno povišane 
koncentracije izhajajo iz komunalnih voda, aluminijev ali železov sulfat pa se uporabljata tudi kot 
koagulanta v pripravi pitne vode. Kočevsko polje je specifično z vidika sulfatov, saj se v precejšnji 
količini spirajo zlasti iz odlagališč rudniške jalovine, tako da jih je v vodi tudi 242 mg/L. V Pravilniku o 
pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04 in 35/04) so sulfati zaradi relativne nestrupenosti uvrščeni med 
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indikatorske parametre z mejno koncentracijo 250 mg/L. Pri višjih koncentracijah so zaznavne njegove 
organoleptične lastnosti, prebavne težave pa lahko povzročijo koncentracije nad 500 mg/L 
(http://www.kraski-vodovod.si/, 31. 8. 2015). Glede na izvir Krupe in Crkavnika/Srkavnika (Loška vas) 
znaša naravno ozadje okoli 3-4 mg/L, v Kolpi pa so bile ugotovljene za enkrat višje koncentracije 
(7 mg/L; Habič et al., 1990). 

 

3.3. TERMINI VZORČENJA IN FIZIKALNO-KEMIJSKIH ANALIZ 
 
Vzorčenje in fizikalno-kemijske analize se je/bo izvedlo v 4 obdobjih, in sicer: 

• spomladi (april 2015), 
• poleti (17. avgust 2015), 
• jeseni (v planu) in 
• pozimi (v planu). 

Z vzorčevanjem v vseh letnih časih smo poskušali dobiti vpogled v letno dinamiko napajanja in kvalitete 
vode in primernosti habitata za človeško ribico, hkrati pa zajeti tako nizke (poleti), srednje (spomladi in 
pozimi) kot tudi visoke vode (jeseni). V času poletnega vzorčenja 17. avgusta 2015 sicer nismo zajeli 
nizkih voda, ampak prvi del poplavnega sunka po več kot mesec dni dolgem sušnem obdobju. Takšni 
rezultati še bolje kažejo onesnaženje, ki se nabira v dlje časa trajajočem sušnem obdobju (npr. Jama v 
Šahnu), če poplavni val le še ni v svoji kulminaciji ali upadanju (npr. Vodna jama pri Cvišlerjih). 

  

http://www.kraski-vodovod.si/
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4. OSNOVNA PREDSTAVITEV JAM Z REZULTATI ANALIZ 

4.1. JAMA V ŠAHNU 

4.1.1. Lokacija, kratek opis jame in pojavljanja človeške ribice 
 

Gre za 70 m dolgo in 30 m globoko jamo z vhodom na nadmorski višini 472 m s stalno tekočo vodo. 
Vodna gladina je ob nizkem-srednjem vodostaju na 442 m n.v. Pretok ob nizkem vodostaju 7. maja 
2015 je znašal vsaj 42 l/s, ob visokem pa je lahko tudi več kot m3/s. Takrat se, dokumentirano 
(Mramor, 1968), voda v jami dvigne za 15 m in poplavi spodnji del vhodne dvorane. 

 

Slika 1: Načrt Jame v Šahnu (Mramor, 1968). 

 

Jama v Šahnu je bila do 1968 prepoznavna kot izjemen habitat človeških ribic, ki pa so konec 60. let 
20. stoletja v jami zaradi onesnaževanja povsem izginile. Navedbe iz jamarskih zapisnikov podajamo v 
spodnji tabeli. V letu 2015 pri vsaj 5 obiskih (redno vzorčevanje vode in vmesni obiski) nikoli nismo 
opazili človeške ribice. 
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Tabela 2: Navedbe povezane s človeško ribico v Jami v Šahnu. 

1937 (A. Šerko) »V jami je ogromno protejev. Od tu jih je nekdo že več sto 
odposlal na Dunaj.« 

15. januar 1958 (Jamarska 
sekcija Planinskega društva 
Železničar) 

»V vodi je mnogo protejev, ki pa začuda niso bežali pred 
svetlobo.« 

21. julij 1962 (E. Pretner) »Zaradi visoke vode na dnu jame ulovila tu le 1 Proteus 
anguinus Laur. (videla sva še 2 druga primerka).« 

4. februar 1964 (E. Pretner) »Ker je bila voda nizka, se je dalo slediti potok kakih dobrih 
10 metrov. V plitki vodi je kar mrgolelo človeških ribic. Ujeli smo 
cirka 50 primerkov, ujeli bi jih pa z lahkoto 100 ali še več. Iz neke 
luknje v koritu so prihajali ven kar eden za drugim! Nobeden od 
nas ni videl doslej kaj takega.« 

6. julij 1968 (I. Mramor) »Dvoranca se po cca 15 m konča s sifonom, kamor voda tudi 
odteka. V tem prostoru se nahajajo človeške ribice. Ob zadnjem 
obisku (6. julija 1968) smo ugotovili, da je bila voda močno 
onesnažena z gnojnico. Na sipinah smo našli 10 človeških ribic, 
ki niso kazale znakov življenja. Vse ribice smo kljub temu pobrali 
ter jih v čeladah odnesli v Kočevje, kjer smo jih dali pod tekočo 
vodo. Po določenem času so zopet oživele, nakar smo jih odnesli 
v Vodno jamo pri Klinji vasi, kjer je voda bolj čista ter se v tej 
jami tudi nahajajo človeške ribice. Iz ugotovljenega sklepamo, da 
se sistem Šahenske jame razprostira v smeri Cvišlarjev, saj je 
gnojnica po vsej verjetnosti prišla prav iz posestva Cvišlarje.« 

9. julij 1973 (V. Belšak) »Po nalogu Biotehnične fakultete v Ljubljani je prišel v Kočevje 
tov. Velkavrh da razišče jamo Šahen in vzame vzorce vode. Na 
mestu je ugotovil, da v jami ni nobenega živega bitja več. Voda 
je povsem brez kisika, v njej pa eksistirajo neke bakterije, ki 
izločajo žveplene produkte. Kot društvo zahtevamo, da se 
temeljito razišče primer šahenske jame in krivca za trenutno 
stanje v jami kaznuje na ta ali oni način. Našemu društvu je 
dovolj praznega govorjenja o čuvanju narave in okolja. K temu in 
podobnim primerom je treba pristopiti z vso resnostjo in kršilce 
ter krivce z vso ostrino kaznovati. S takimi elementi je pač treba 
ravnati prav tako brezobzirno kot oni ravnajo z naravo.« 

 

4.1.2. Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov 
 

Rezultati zveznega spremljanja vodostaja, temperature in SEP vode so pokazali, da večino časa 
spremljamo tok podzemeljske Rinže, kar je s sledenjem podzemnih voda (barvanjem) leta 1956 dokazal 
Novak (1974), ko se je sledilo po 24 urah od injicirianja pojavilo v Jami v Šahnu. Opazno je namreč 
dnevno nihanje temperature za okoli 1°C (grafikon 1), kar se ne more pojavljati pri napajanju s preniklo 
vodo, drugega površinskega toka s tako visokim pretokom pa na Kočevskem ni. Nadmorske višine to 
smer pretakanja omogočajo (ponor Rinže pod zapornico je na 460 m n.v.). Temu pritrjuje tudi 
ravnotežna koncentracija CO2 v vodi (CO2 (eq)), ki z nizko vrednostjo (1.350 ppm) in rahlo 
prenasičenostjo s kalcitom (SICal = +0,21) kaže na predhodno izpostavljenost vode površju in posledično 
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izhajanje CO2 iz vode. Tudi če izračunamo ravnotežno koncentracijo CO2 pred izhajanjem CO2 iz vode 
(CO2 (eq SICal=0)), je vrednost (6.761 ppm) še vedno za okoli trikrat prenizka za prenikle vode Kočevskega 
polja. Poplavni sunki s povišanjem vodostaja za do 25 cm so rezultat povečanega vtekanja Rinže (ob 
takih sunkih prihaja tudi do porasta temperature vode), ob vsakem povišanju vodostaja za več kot 
25 cm pa tok podzemeljske Rinže prenikla voda odrine (verjetno bolj proti zahodu) in tok skozi jamo 
zamenja večinoma/zgolj prenikla voda, kar je bilo z vzorčevanjem poletnega poplavnega sunka 
potrjeno s precej visoko ravnotežno koncentracijo CO2 v vodi (CO2 (eq); 25.700 ppm) in rahlo agresivno 
vodo (SICal = -0,29). Šerko (1937) sicer omenja, da je v vodi drobir premoga s separacije kočevskega 
premogovnika, kar pa z ogledi nismo mogli potrditi. Enako navedbo sledimo tudi v delu Čadeževe 
(1963), ki navaja, da naj bi v Jamo v Šahnu prišel premog iz separacije v 19. stol., od koder so vodo 
odvajali v vrtačo na južni strani upravnega poslopja. 

 

4.1.3. Kvaliteta vode 
 

Vodni tok je bil pri spomladanskem vzorčenju zmerno obremenjen z nitrati (7,2 mg/L), fosfati 
(0,13 mg/L) in kloridi (5,1 mg/L), pri poletnem pa znatno bolj po vseh parametrih, to je nitratih 
(10,7 mg/L), fosfatih (2,14 mg/L) in kloridih (21,4 mg/L). Sulfati so relativno nizki (6,6-12,4 mg/L) in 
verjetno izhajajo iz odvajanja Rudniškega jezera v Rinžo. Znatno bolj zaskrbljujoče je obremenjevanje 
vode z lahko razgradljivimi organskimi snovmi, ki povzročajo vztrajno upadanje nasičenosti s kisikom 
od pomladi proti poletju zaradi zmanjševanja razredčevanja in akumulacije organske snovi v 
podzemlju. V spodnji tabeli navajamo vrednosti v času meritev. Glede na nizek vodostaj preko poletja, 
ko je skozi Jamo v Šahnu tekla skorajda le podzemeljska Rinža, sklepamo, da izhaja problematično 
onesnaževanje iz smeri Kočevja in ne iz smeri Spodnjih Cvišlerjev, ki sicer niso priključeni na javno 
čistilno napravo. To je povezano tudi s pretokom, saj se morebitna večja količina onesnaževal iz smeri 
Spodnjih Cvišlerjev v času visokih pretokov bolj razredčijo. 
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Grafikon 1: Rezultati zveznega spremljanja nivoja, temperature in elektroprevodnosti vode s CTD 
registratorjem (7. maj-24. avgust 2015). Vrednosti električne prevodnosti 0 mS/cm so rezultat vodostaja pod 
nivojem CTD registratorja. 

 

Elektroprevodnost se zaradi spiranja onesnaževal na začetku poplavnega vala malenkostno vzdigne za 
do nekaj ur, nato pa v glavnini vodnega vala upada do najnižje zabeleženih vrednosti (okoli 400 µS/cm). 
V drugem delu poplavnega vala počasi narašča še več kot teden dni, ko se ustali pri okoli 500 µS/cm. 
Odstopanja navzgor od te vrednosti (do 688 µS/cm) so vezana na začetno spiranje onesnaževal v 
prvem delu poplavnega vala. Če zvezno merjeno prevodnost iz spodnje tabele primerjamo z občasnimi 
meritvami koncentracije kisika, je povezava zelo dobra (R2=0,93). Zato lahko prevodnost privzamemo 
tudi kot približek za nasičenost vode s kisikom. Iz grafikona 2 vidimo, da koncentracija kisika večinoma 
niha med 10 in 90 %. Več kot 60 % časa je nasičenost pod 60 %, 5 % časa pa pod predvidoma kritičnimi 
20 % nasičenosti (grafikon 3). Zelo zaskrbljujoč je 93 % delež časa, ko je nasičenost s kisikom pod 80 %, 
kar kaže na konstantno obremenjevanje podzemne vode z organskimi snovmi. S kisikom so sicer 
problemi tudi vzdolž površinskega toka Rinže. 

 

Tabela 3: SEP in nasičenost s kisikom v vodi merjena ob rednih in vmesnih obiskih Jame v Šahnu. 

Datum SEP (µS/cm) Nasičenost z O2 (%) in koncentracija O2 (mg/L) 
april 2015 (3×) 440/393/467 71 %/79,1 %/42,7 %; 4,55 mg/L 
17. avgust 2015 552 19,6 %; 1,83 mg/L 
24. avgust 2015 454 55,5 %; 5,52 mg/L 
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Grafikon 2: Nasičenost s kisikom (glavni grafikon) izpeljana iz zveznih meritev elektroprevodnosti vode v Jami v 
Šahnu (stranski grafikon desno spodaj). 

 

 

Grafikon 3: Časovno stanje vode v Jami v Šahnu glede na nasičenost s kisikom po 10 % razredih. 

 

Največje onesnaženje smo opazili in hkrati analizirali ob vzorčevanju 17. avgusta 2015, ko je zaradi 
velike količine organske snovi vidljivost v vodi upadla na borih 15-20 cm. Ujeli smo začetni del spiranja 
onesnaževal, ko je koncentracija slednjih najvišja. Glede na visoko vsebnost CO2 v vodi je onesnaženje 
prinašala prenikla voda, ki pa ji brezpogojno ne moremo pripisati onesnažena, saj je onesnaženje lahko 
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le spirala po odlaganju podzemeljske Rinže v podzemlju preko poletja. Temu sicer nasprotuje najnižja 
izmerjena nasičenost s kisikom (19,6 %), ki kaže, da je onesnažena tudi prenikla voda iz smeri Spodnjih 
Cvišlerjev. Glede na visoko vsebnost kloridov (21,4 mg/L) in fosfatov (2,14 mg/L) ter razmeroma 
majhno nitratov (10,70 mg/L) glavnina onesnaževanja najverjetneje ne prihaja iz kmetijstva, ampak s 
strani neustrezno očiščenih komunalnih voda Spodnjih Cvišlerjev. 

 

4.1.4. Ocena primernosti habitata za človeško ribico 
 

Na podlagi do sedaj zbranih podatkov, ki so relativno skopi, ocenjujemo, da je onesnaženost z 
organskimi snovmi in posledica njihove razgradnje (občasno izredno nizka vsebnost kisika v vodi) 
prevelika omejitev za vrnitev človeške ribice v Jamo v Šahnu. 

 

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

4.2.1. Lokacija, kratek opis jame in pojavljanja človeške ribice 
 

Pred izkopavanjem premoga v kočevskem premogovniškem bazenu je bil za to območje značilen blago 
vzpet hrbet nepropustnih kamnin, od koder so v vse smeri (z izjemo SZ) odtekali manjši potoki. Severni 
so odtekali proti Klinji vasi, vzhodni proti Željnam in Šalki vasi, južni in zahodni pa proti Kočevju. Ker je 
bila voda nenasičena in agresivna za apnenec, je v njem izoblikovala več jam – Željnske, vodne jame pri 
Klinji vasi in morda tudi mahovniške. Rudniška dejavnost v 20. stoletju je situacijo nekoliko spremenila 
z: 

• izkopom depresije (sedaj Rudniško jezero), 
• separacijo premoga (izpiranje premogovega prahu) in 
• nasutji (deponije jalovine). 

Površinski kop premoga v deloma zakraselo globino je povzročil globinski dotok kraške vode, njegovo 
umetno drenažo po cevovodu v Rinžo in zmanjšanje vodozbirnega območja jamskih potokov. Zaradi 
separacije so bile za več metrov zasute Željnske jame, kraška dolina 250 m južno od Željn ter podzemlje 
vzdolž vodnega toka proti Radeščici pod Kočevskim rogom. Nasutje deponije severno od Rudniškega 
jezera je najbolj vplivalo na vodne jame pri Klinji vasi s spremembo obsega vodozbirnega območja in 
verjetno tudi njegovih karakteristik (izjemno povečana vsebnost sulfatov). 

Vodna jama (1) je v preteklosti slovela kot izjemno bogat habitat človeških ribic ter tudi drugih 
podzemnih živali (Titanethes, Niphargus, Turbellaria, Collembola, Isopoda, jamski hrošči, jamski polži). 
V spodnji tabeli navajamo nekaj navedb povezanih s človeško ribico v Vodni jami (1) pri Klinji vasi in 
njenim izginjanjem. Izjemna množina keramike v odtočnem rovu Vodne jame (1) pri Klinji vasi, 
nadelava poti s 25 kamnitimi stopnicami ter poglobljeno in obzidano zajemno mesto v strugi 
(zabeleženo 1928, 1933 in 1936) pričajo, da so v jamo okoliški prebivalci hodili po vodo ter prali perilo. 
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Tabela 4: Navedbe povezane s človeško ribico v Vodni jami (1) pri Klinji vasi. 

pred 1928, avtor neznan 
(gimnazija v Kočevju) 

spodnji odtočni sifon poimenovan »Proteus-Teich« 

2. september 1928 (A. Seliškar, 
R. Kenk) 

omemba 4 rodov podzemnih živali, med njimi ni proteusa; 
»Strugo potoka tvori kamenje in pesek (v njem razmeroma 
mnogo premogovih drobcev).« 

25. in 28. junij 1930 (R. Kenk) omemba 8 rodov podzemnih živali, med njimi ni proteusa 
1. marec 1959 (B. Sket) »Proteus anguinus cca 15 primerkov, torej mnogo manj kot pred 

dvemi leti. Dno potoka je sedaj pokrito s tankima plastema 
rdečega in črnega blata, zgornji rov je čisto onesnažen z njim.« 

20. julij 1962 (E. Pretner) »…v levem (opomba: odtočnem) rovu pa sta ulovila Bole in 
Aljančič 10 Proteusov anguinus Laur.« 

14. november 1962 (A. Kranjc) videli več človeških ribic; voda rahlo kalna; »Po mnenju 
nekaterih je bilo pred nekaj desetletji v tej jami veliko več 
močerilov. Zdaj pa baje teče v jamo umazana voda iz rudniške 
separacije in zato je močerilov vedno manj-izumirajo.« 

22. oktober 1965 (D. Novak) »Voda ima neobičajno svetlo rjavo barvo in usedlino.« 
10. november 1965 (D. Novak) »Opazil sem dva proteja.«; »Voda je rumenorjavo obarvana s 

kosmi nekega železovega oksida, ki ga izpira nekje v terciarnem 
zaledju.« 

11. marec 1973 (V. Belšak) »V jamo šli zaradi proteusov, ki so bili prinešeni iz jame Šahen. 
Nismo opazili nobenih znamenj, da se proteusi še zadržujejo v 
njej.« 

29. september 1981 (A. Kranjc) »Zaradi del v neposredni okolici vhoda (nasipavanje ali 
izravnavanje?) je udorna vrtača – vhod že deloma zasuta, iz 
cevovoda, ki prihaja iz bližnje prašičje farme, pa je teklo v jamo 
okoli 5 l/sek. goste sivozelene, močno smrdeče tekočine. Močno 
je smrdelo najmanj 1 km od jamskega vhoda. Ogled oziroma 
vstop v jamo ni bil mogoč.« 

14. november 1986 in 
17. september 1987 (M. Simić) 

»V jamo je speljan betonski cevovod iz bližnje prašičje farme v 
Željnah, tako da se v jamo zliva gnojevka v količini, ki večkrat 
presega pretok vode v jami. V udorni vrtači so gospodinjski 
odpadki in nasut material, tako da je vhod v jamo zelo vprašljiv. 
Zaradi neznosnega smradu nisva poskušala priti v jamo. Na 
osnovi tega ogleda sem v službi (Ljubljanski regionalni zavod za 
varstvo naravne in kulturne dediščine) napisal prijavo inšpekciji. 
Po klasičnem scenariju kljub urgencam na prijavo ni bilo 
nobenega odziva.« 

6. oktober 1994 (A. Hudoklin) skozi betonsko cev s prašičje farme ni bilo pretoka; »Obiskovalca 
šokira že prvi pogled na udor, kjer so nakopičeni raznovrstni 
odpadki. Kot svojevrstna ironija je pogled na slike Tita in angela 
varuha vrh kupa odpadkov. Podzemski potoček je obremenjen z 
organskimi snovmi o čemer priča motna barva kot tudi vonj. 
Onesnaževalec je v tem primeru znan: živinoreja oziroma 
intenzivno gnojenje površin nad jamo.« 
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4.2.2. Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov 
 

Vodozbirno območje vodnih jam pri Klinji vasi predstavlja območje med Rudniškim jezerom, 
industrijsko cono Lik in Klinjo vasjo. Površinski vodni tok priteče z juga in zahoda in ponikne v Vodno 
jamo 3 pri Klinji vasi (dolžina 32 m, globina 4 m), teče skozi Vodno jamo 2 pri Klinji vasi (dolžina 112 m, 
globina 6 m) in se na Kočevskem polju zadnjič pojavi v Vodni jami (1) pri Klinji vasi (dolžina 239 m, 
globina 6 m). Na poti dobi več podzemnih pritokov, vsaj enega tudi z območja deponije jalovine, ki 
koncentracijo sulfatov vzdigne iz 13 mg/L (Vodna jama 3 pri Klinji vasi) na 242 mg/L (Vodna jama (1) pri 
Klinji vasi). Glede na podatke Novaka (1974), ki je vzorčil v Vodni jami (1) pri Klinji vasi in Vodni jami 2 
pri Klinji vasi, priteka sulfatna voda med obema jamama. Za 1,5 do 3-krat se vzdigne tudi koncentracija 
drugih onesnaževal (nitrati, fosfati, kloridi), kar je verjetno posledica kmetijstva. Vodni tok na dnu 
Vodne jame (1) pri Klinji vasi je na okoli 468 m n.v., okoliško površje do 478 m n.v., večinoma pa 475 m 
n.v. (Lidar). To pomeni, da je strop debel do 10 m, večinoma pa le 7 m. 

Novak (1987) omenja sledenje iz Vodne jame pri Klinji vasi leta 1985, pri čemer naj bi vode dokazano 
odtekale proti Tominčevem studencu in Radeščici pri Podturnu, bolj nezanesljiva pa je povezava z 
Obrhom. 

 

 

Karta 2: Lega Vodnih jam pri Klinji vasi (rdeči poligoni) z ocenjenim vodozbirnim območjem (prosojen moder 
poligon) in glavnimi vodnimi tokovi (neprekinjena modra črta-površinski tok, prekinjena modra črta-podzemni 
tok). DEM je izdelan na podlagi LIDAR-ja. 
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4.2.3. Kvaliteta vode 
 

Poleg znatno povišane vsebnosti sulfatov, ki najverjetneje izhajajo iz območja deponije jalovine, so 
povišane koncentracije nitratov (15-17 mg/L), a še vedno daleč pod mejno vrednostjo za pitno vodo 
(50 mg/L), ravno tako fosfatov (0,18-0,57 mg/L) in spomladi kloridov (4,60 mg/L) kar ni problematično. 
Poletna koncentracija kloridov (14,30 mg/L) kaže na zmerno onesnaženje najverjetneje s komunalno 
odpadno vodo. Na onesnaženost z organskimi snovmi zlasti poletnem času (nizek vodostaj) kaže precej 
znižana nasičenost s kisikom (april 2015 96 %, 17. avgusta 2015 71 %, 24. avgust 2015 70 %), ki pa je 
kljub temu boljša v primerjavi z Jamo v Šahnu. 

Z vidika kvalitete vode rezultati zveznega spremljanja vodostaja, temperature in SEP s CTD 
registratorjem kažejo, da padavine zmanjšujejo koncentracijo onesnaževal. V tem pogledu se izpiranje 
gnojil (nitrati, fosfati) iz kmetijskih tal ne zdi problematično. V sklepnem delu meritev (druga polovica 
avgusta) smo opazili močno nihanje in izjemen porast SEP, kar se ujema z razpadom odvrženega 
kadavra srne v vhodno vrtačo in glede na kontrolo meritev 24. avgusta ne gre za napako. Opazen je 
tudi porast SEP 30. junija 2015, ki ni povezan z nobenim padavinskim dogodkom. Pričel se je v večernih 
urah 29. junija in se iztekel šele 5 dni kasneje. Glede na potek sklepamo, da je rezultat onesnaževanja s 
površinskega dela vodozbirnega območja. Izlitij gnojevke v vhodno vrtačo v merilnem obdobju nismo 
zabeležili. 

 

Grafikon 4: Rezultati zveznega spremljanja nivoja, temperature in elektroprevodnosti vode s CTD 
registratorjem (7. maj-24. avgust 2015). 

 

4.2.4. Ocena primernosti habitata za človeško ribico 
 

Fizikalno-kemijski analizi kažeta na močno povišano koncentracijo sulfatov (111-242 mg/L), kar je 
predvsem posledica dotoka vode iz območja deponije jalovine. Poleg sulfatov je Novak (1974) ugotovil 



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

22 
 

tudi močno povišano koncentracijo železa in mangana – predvidoma ravno tako rezultat spiranja 
rudniške jalovine. Glede na to, da je bil prvi vpliv jalovine v Vodni jami (1) pri Klinji vasi zabeležen 
1928. leta in so bile človeške ribice opažene še leta 1965, se vpliv sulfatov ne zdi zelo problematičen, 
kar se ugotavlja tudi pri uživanju sulfatov pri človeku. Nasičenost s kisikom tekom vzorčevanj ni bila 
tako nizka, da bi bistveno poslabševala primernost habitata za človeško ribico. 

Problematičen zna biti občasen izpust večje koncentracije onesnaževal, kot se je to zgodilo konec junija 
oz. na začetku julija 2015. 

 

4.3. VODNA JAMA PRI CVIŠLERJIH 

4.3.1. Lokacija, kratek opis jame in pojavljanja človeške ribice 
 

Jama se nahaja 900 m severovzhodno od naselja Spodnji Cvišlerji. Spodnji vhod leži na nadmorski višini 
475 m, zgornji pa leži cca. 10 m stran in okoli 5 m višje. Glavnina vodnega toka je cca. 1 m pod 
spodnjim vhodom, na ponoru znotraj jame pa še 1,5-2 m nižje. Jamo tvorita bolj razvejana zgornja 
suha rova v skupni dolžini 70 m, pod njima pa je razvit 50 m dolg vodni rov. Na treh mestih sta suha in 
vodni rov povezana z navpičnimi rovi. 

Človeška ribica v jami ni bila omenjena in je tekom vzorčevanja tudi nismo opazili. 

 

 

Slika 2: Tloris in iztegnjeni profil Vodne jame pri Cvišlerjih (Šubelj in Podobnikar, 1956). 
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4.3.2. Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov 
 

Glede na razmeroma visoke vrednosti CO2 (aq SICal=0) (16.596 oz. 19.498) se jama napaja s preniklo vodo. 
Koncentracija sulfatov tekom spomladanskega vzorčenja kaže na odsotnost dotoka iz smeri deponij 
jalovine. Precej povišana vsebnost kloridov v času obeh vzorčenj kaže na komunalno obremenjeno 
vodo, kar pa je lahko posledica iztekanja odpadnih voda iz naselij ali izlivanja vsebin greznic na travnike 
ali celo vrtače vzhodno od jame. Generalni tok vode, ki pa je lahko mikrolokalen, je od jugovzhoda 
proti severozahodu. Lokalna ali regionalna smer pretakanja ni znana. Točnejši obseg vodozbirnega 
območja je na podlagi sedanjih analiz praktično nemogoče ugotoviti in verjetno ga bo zaradi precejšnje 
homogenosti okolice jame tudi na koncu težko opredeliti. 

Precej visok razpon temperature vode v času obeh vzorčevanj (8,6-13,0 °C) kaže na napajalno zaledje 
zelo blizu višine podtalnice. 

 

4.3.3. Kvaliteta vode 
 

Kljub oddaljenosti od Kočevja, drugih naselij in Rudniškega jezera so parametri onesnaženosti daleč 
nad pričakovanimi vrednostmi. Povišana je zlasti koncentracija kloridov (9,9-21,9 mg/L), nitratov 
(11,66-22,33 mg/l), občasno pa tudi fosfatov (2,94 mg/L). Slednje kaže na vpliv slabo ali neočiščene 
komunalne vode in verjetno tudi vpliv kmetijstva. Nasičenost s kisikom je bila tekom vzorčevanj sicer 
odlična (78,9-98,2 %), a je bila po podatkih biologov, ki izvajajo inventarizacijo podzemne favne, nekaj 
dni pred poletnim vzorčenjem okoli 20 %. Na vsaj občasno izjemno onesnaženo vodo je kazala tudi 
kalnost v času poletnega vzorčenja, ki je zmanjševala vidljivost v vodi na 5-10 cm in onemogočila 
analizo sulfatov, voda pa je močno zaudarjala po gnojevki. 

 

4.3.4. Ocena primernosti habitata za človeško ribico 
 

Občasno precej povišani kemijski parametri kakovosti vode ter vsaj občasno zelo nizka nasičenost s 
kisikom nista ugodna za življenje človeške ribice. Jama verjetno tudi predstavlja vršni vadozni del 
vodonosnika, ki je nekaj metrov nad regionalno višino podtalnice, s tem pa je zmožnost migracije 
človeške ribice iz regionalne freatične cone v Vodno jamo pri Cvišlerjih vprašljiva. 
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4.4. MALA IN VELIKA STANKOVA JAMA 

4.4.1. Lokacija, kratek opis jame in pojavljanja človeške ribice 
 

Malo in Veliko Stankovo jamo na tem mestu obravnavamo skupaj, saj gre za isti jamski sistem, ki je 
ločen s podorom oz. sifonom. Gre za manj znani jami na Kočevskem, ki ležita vzhodno do Šalke vasi. 
Daljša Velika Stankova jama je bila leta 1986 raziskana v dolžino 416 m, krajša Mala Stankova jama pa v 
dolžino 147 m. Vhodni del predstavlja brezno oz. strmo nagnjen rov, v globini 18 oz. 10 m pa se obe 
izravnata v vodoravne vodne rove. Južno od njih je bila ponovno najdena tudi vodna Jama v grmovju, 
katere relacija z Malo ali Veliko Stankovo jamo pa ni znana. 

Veliko Stankovo jamo sestavljajo 3 rovi, ki se stikajo v sotočju: (a) severni je pritočni in poteka pod 
vrtačo, kjer je center ranča, (b) južni je ravno tako pritočni in vodi iz smeri Mala Stankove jame, od 
koder vanj tudi priteka voda preko sifona, (c) vzhodni pa je odtočni in predstavlja skupen odtok vse 
vode iz jame in se konča s sifonom. Malo Stankovo jamo tvori en vodni rov, kjer voda priteka z juga, se 
izgublja pod vhodnim podorom v sifonu in se zopet pojavi iz sifona v južnem rovu Velike Stankove 
jame. Vhod v Veliko Stankovo jamo je na okoli 478 m n.v., odtočni sifon v Veliki Stankovi jami pa na 
okoli 460 m n.v. 

 

 

Slika 3: Tloris in iztegnjeni profil Velike Stankove jame (Jamarska sekcija PD Železničar, 1968). 
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Slika 4: Tloris in iztegnjeni profil Male Stankove jame (Rogelj in Žitko, 1968). 

 

Spomladi 2015 smo v Veliki Stankovi jami odkrili človeško ribico. V dokumentih vezanih na jamo od 
60. let 20. stoletja dalje ni bila omenjena. Gre za edino najdišče izmed vseh 8 obravnavanih jam. Ob 
prvem vzorčenju vode smo opazili 2 primerka, kasneje večkrat tudi 3, avgusta 2015 pa tudi 
5 primerkov. To najdišče skupaj z najdiščem na Trati (ustni podatek A. Hudoklina) priča, da so se na 
Kočevskem polju vendarle ohranila manj onesnažena območja, kjer je človeška ribica lahko preživela 
izjemen pritisk na okolje, v sedanjem času pa je aktualna, a tudi vprašljiva, njena vrnitev v prvotno 
razširjeni habitat. 

 

4.4.2. Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov 
 

Glede na temperaturo, pH in alkalnost obe jami napaja prenikla voda iz poljedelsko-pašniškega 
prostora iz smeri JZ. Zmerno povišana vsebnost sulfatov in kloridov kaže, da priteka del vode zlasti med 
Malo in Veliko Stankovo jamo verjetno tudi iz smeri Šalke vasi. 

 

4.4.3. Kvaliteta vode 
 

Rezultati fizikalno-kemičnih analiz iz obeh jam kažejo, da je voda zmerno obremenjena z onesnaževali 
kmetijskega in komunalnega izvora. Povišani so kloridi in nitrati, slednji so s koncentracijami lahko 
dolgoročno problematični tudi z vidika vpliva na človeško ribico. Nitrati so znašali 12-15 mg/L, fosfati 
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0,2-0,5 mg/L, kloridi pa 4,6-16,8 mg/L. Koncentracija onesnaževal od Male proti Veliki Stankovi jami je 
v spomladanskem obdobju opazno narasla, v poletnem obdobju pa so bile vode zelo podobne. 
Nasičenost s kisikom je bila med spomladanskim vzorčenjem zelo dobra (96-98 %), v med poletnim pa 
slabša (82-83 %), a vseeno primerljiva z manj obremenjenimi oz. precej razredčenimi izviri. Del 
onesnaženja med Malo in Veliko Stankovo jamo lahko prihaja tudi s strani ilegalnega odlagališča 
komunalnih odpadkov na vhodnem delu Male Stankove jame, ki jih je po oceni jamarjev Jamarskega 
kluba Novo mesto, ki so izvajali popis onesnaženosti jam v sklopu projekta Life+ Kočevsko, kar 30-
40 m3 (±vsaj 10 m3). 

 

4.4.4. Ocena primernosti habitata za človeško ribico 
 

Čeprav je voda zmerno obremenjena z nitrati, fosfati in kloridi prisotnost človeške ribice kaže, da 
koncentracije onesnaževal niso kritične za preživetje, vprašljivo pa je dolgoročno preživetje v tovrstnih 
razmerah. 

 

5. ŽELJNSKE JAME 

5.1.1. Lokacija, kratek opis jame in pojavljanja človeške ribice 
 

Željnske jame se nahajajo med Šalko vasjo in Željnami. Željnske jame so zaradi dostopnosti in igre 
svetlobe zaradi več vdorov daleč najbolj znane jame v okolici Kočevja. O njih je poročal že Valvasor 
1689. Gre za sistem okoli 1.600 m podzemnih rovov v enem nivoju, ki je na več mestih prekinjen z 
udori stropa. Zaradi več na videz ločenih vhodov imajo deli jam tudi svoja imena: Ciganske jame, Jama 
pri koritu, Pasje brezno, Jama pri gostilni, Mala/Lisičja jama, Brankovo brezno, deloma tudi Jama pod 
Šalko vasjo. Ugodne so bile tudi kot zatočišče, zato sledimo v njih prisotnost človeka vsaj od mlajšega 
paleolitika dalje. 

Verodostojnih navedb prisotnosti človeške ribice v Željnskih jamah do sedaj nismo našli. Obstajajo sicer 
navedbe o njeni prisotnosti pred intenzivizacijo rudnika, a so dvomljive. Sket (2000) jo na seznam 
najdišč ne uvršča. 
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Slika 5: Tloris Željnskih jam (Mramor, 1967). 

 

Meritve kvalitete vode se izvajajo v Veliki dvorani, kjer se po meritvah Novaka (1974) pretakajo vode 
Željnskega potoka/Potoka ter Rudniškega potoka z manjšimi podzemnimi pritoki. 

 

5.1.2. Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov 
 

Željnske jame se napajajo s strani vsaj 3 površinskih pritokov, in sicer s strani Rudniškega potoka, 
Željnskega potoka/Potoka in potoka, ki ponikne pri opuščenem kamnolomu oz. lovskem domu. Vsi 
poniknejo na nadmorski višini 465 m. Na podzemni poti dobijo ponikalnice več manjših stranskih 
dotokov (Novak, 1968). Dotok slednjih se pozna pri relativno visoki ravnotežni koncentraciji CO2 
(CO2 (eq) = 9.500 ppm), ki je previsoka za zgolj površinske vode. Na najnižjem vzhodnem delu Željnskih 
jame leži izvir (464 m n.v.), nato vode površinsko prečijo kraško dolino 250 m južno od Željn, poniknejo 
na 463 m n.v. in izvirajo pri Remihovem mlinu na 452 m n.v. 

Zaradi Željnskega potoka, ki odvaja padavinske vode z območja deponije jalovine, so nekoliko povišane 
vsebnosti sulfatov, vendar pod vrednostmi značilnimi  za Vodno jamo 1 pri Klinji vasi. 

 

5.1.3. Kvaliteta vode 
 

Na območju Šalke vasi je potekala separacija premoga izkopanega v rudniku premoga Kočevje. Pri 
spiranju premoga je premogov prah v jame zanesel Rudniški potok. Zaradi izredno majhnega strmca se 
je premogov prah usedal iz vode v obliki židkega blata ponekod tudi več kot 1,5 m na debelo (kočevski 
jamarji so ga izmerili celo 4 m). Zaradi odlaganja po dnu struge je med letoma 1970 in 1972 (Kranjc, 
1970, 1972) tudi onemogočil dostop iz Ciganskih jam v Jamo pri koritu, najlepše zasigana dvorana 



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

28 
 

Željnskih jam (Kapelica v Jami pri koritu) pa zaradi odloženega premogovega prahu ravno tako ni več 
dostopna. 

Tok domnevno Željnskega potoka prinaša v jamo precej visoko koncentracijo sulfatov (12,66-
216,6 mg/L; zato je povišana tudi SEP z vrednostmi od 526 do 882 µS/cm) vendar kljub temu nižjo kot v 
Vodni jami (1) pri Klinji vasi. Nitrati (6,39-7,57 mg/L), fosfati (0,09-0,31 mg/L) in kloridi (7,10-8,80 mg/L) 
kažejo na nekoliko povišane vrednosti najverjetneje zaradi dotoka odpadne komunalne vode, vendar 
niso kritični. Razgrajevanje organskih snovi v vodi niža nasičenost s kisikom na 60-66 %. Glede na ostale 
vzorčevane jame ocenjujemo kvaliteto vode kot povprečno. 

 

5.1.4. Ocena primernosti habitata za človeško ribico 
 

Do sedaj zbrane fizikalno-kemične meritve kažejo znatno boljšo kvaliteto vode v primerjavi z Vodno 
jamo v Šahnu, predvsem z vidika nasičenosti s kisikom. Takšen habitat bi lahko bil ugoden za človeško 
ribico. 

 

6. REMIHOV MLIN 

6.1.1. Lokacija, kratek opis jame in pojavljanja človeške ribice 
 

Remihov mlin se nahaja v travnati vrtači, katere dno leži razmeroma nizko med okoliškimi vrtačami. 
Ker je podtalnica na Kočevskem polju blizu površja, se v njenem dnu pojavlja vodni tok, a na območju 
Remihovega mlina se verjetno že strmeje spušča po podzemlju. Ta začetni padec je bil tudi osnova za 
mlin, ki je bil požgan med 2. svetovno vojno. 

Voda odteka v požiralnik, na vhodu katerega so včasih stale grablje (slika 6). Kljub temu jama ni vpisana 
v kataster jam, čeprav zadosti kriterijem za vpis, s tem pa za jamo tudi ni temeljnih podatkov. V njem 
smo v prvi polovici septembra 2015 sprva odkrili 4 osebke človeških ribic, 9. septembra 2015 pa jih je 
bilo v požiralniku kar 14. Gre za novo najdišče, ki pred izvajanjem projekta Life+ Kočevsko ni bilo znano. 

 



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

29 
 

 

Slika 6: Ponor pri Remihovem mlinu v 60. ali 70. letih 20. stoletja (Novak, 1974). 

 

 

Slika 7: Dno vrtače pri Remihovem mlinu pred regulacijo (najverjetneje v 80. letih 20. stoletja), ko je po dnu 
zaradi desetletja trajajočega odlaganja premogovega prahu voda tekla preko več tokov (Habič et al., 1990). 
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6.1.2. Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov 
 

Izvir v vrtači Remihovega mlina leži na nadmorski višini 452 m n.v. To pomeni, da je: 

• vodni tok s strani Željnskih jam možen (to potrjuje tudi premogov prah odložen na dnu), 
• vodni tok s strani Velike Stankove jame proti Remihovem mlinu možen, saj je odtočni sifon v 

Veliki Stankovi jami na nadmorski višini okoli 460 m, 
• vodni tok Vodni tok iz Vodne jame (1) pri Klinji vasi zelo malo verjeten, ker je padca le 5 m na 

precej dolgi razdalji (1,8 km). 

Premogov prah odložen v dnu vrtače pritrjuje dejstvu, da v vrtači Remihovega mlina prihaja še zadnjič 
na plan voda iz Željnskih jam preden dokončno ponikne pod Kočevski rog na poti proti Radeščici oz. 
Obrhu. To smo lahko potrdili tudi s spomladanskim vzorčenjem, ko smo ugotovili precejšnjo podobnost 
med merilnimi mesti predvsem z vidika temperature vode, koncentracije sulfatov, fosfatov in kloridov 
ter CO2 pred njegovim izhajanjem iz vode (pCO2 (eq) (SICa=0)). Vrednosti ostalih parametrov nakazujejo, da 
se na podzemni poti pridružijo še manjši dotoki površinske in podzemne manj oz. nesulfatne vode, ki 
se ogne Veliki dvorani Željnskih jam – lahko tudi iz Velike Stanove jame, čeprav tega brez sledilnega 
poskusa ne moremo potrditi. 

Voda, ki ponika pri Remihovem mlinu, priteka na površje zopet na izviru Radeščice, kar je bilo potrjeno 
s sledenjem leta 1988 (Habič et al., 1990). Zveza z Obrhom ni bila potrjena, najverjetneje zaradi 
ocenjene 25-kratne razredčitve. 

 

Tabela 5: Primerjava fizikalno-kemijske analize vode med Željnskimi jamami (Velika dvorana) in izvirom pri 
Remihovem mlinu. 

 

Vzorčno mesto-širše Remihov mlin Željnske jame
Vzorčno mesto-ožje izvir Velika dvorana, dotok
Čas vzorčevanja april 2015 april 2015
T [°C] 8,7 8,7
SEP [µS/cm] 772 882
pH 7,801 7,417
O2 [%] 97,1 65,9
Alkalnost [mmol/L] 5,65 5,47
Ca2+ [mmol/L] 3,73 4,16
Mg2+ [mmol/L] 0,37 0,53
NO3

- [mg/L] 12,90 7,57
SO4

2- [mg/L] 172,36 216,61
PO4

3- [mg/L] 0,12 0,09
Cl- [mg/L] 8,50 8,80
El. bal. error [%] -8,07 -4,37
Ca/Mg 10,1 7,8
SICal 0,77 0,36
pCO2 (eq) 4.074 9.550
pCO2 (eq; če je SICa=0) 21.877* 21.878

* minimalna vrednost, ker je SI Cal >0,5
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6.1.3. Kvaliteta vode 
 

Vzorčevanje v Remihovem mlinu s projektom Life+ Kočevsko ni bilo predvideno, smo ga pa vseeno 
izvedli v spomladanskem času zaradi vpogleda v širšo podzemno hidrografijo Kočevskega polja. Opazna 
je povišana vrednost sulfatov (172,36 mg/L), k čemer prispeva tok Željnskega potoka najverjetneje iz 
smeri Željnskih jam. Na tej poti kemijski parametri kvalitete vode ostanejo praktično enaki z izjemo 
precej povečane koncentracije nitratov (iz 7,57 na 12,90 mg/L), kar kaže verjetno na vpliv na 
podzemne dotoke s strani kmetijstva. Nasičenost s kisikom je v primerjavi z Željnskimi jamami znatno 
boljša. 

 

6.1.4. Ocena primernosti habitata za človeško ribico 
 

Glede na to, da je bila 9. septembra 2015 v požiralniku opažena večja populacija človeških ribic, slednje 
pa so bile v sicer manjšem številu opažene že prej, ocenjujemo habitat kot ugoden in to kljub temu, da 
je v sedimentu pod vodnim telesom še v glavnini premogov prah. To kaže, da je človeška ribica 
preživela ali pa ponovno naselila območje, ki je bilo nekoč pod izjemno obremenitvijo s strani 
kočevskega premogovnika (separacija premoga). 

 

 

Slika 8: Jezero v požiralniku pri Remihovem mlinu, kjer je bil na novo opažen proteus (foto: M. Prelovšek). 
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7. BILPA (IZVIR) 

7.1.1. Lokacija, kratek opis izvira in pojavljanja človeške ribice 
 

Bilpa je zaradi stene nad njo in srednje velike količine vode, ki jo odvaja v Kolpo, najbolj markanten 
izvir ob Kolpi in ga zato omenja že Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske. Nahaja se dobrih 5 km dolvodno 
od Žage ob Kolpi, kjer leži izvir Kotnice, s katero pa se Bilpa v lastnostih zelo razhaja (pojavljanje 
človeške ribice, vodozbirno območje). Na območju izvira je raziskanih 5 jam z imenom Bilpa, od katerih 
so zgornje štiri suhe (Bilpa 1, Bilpa 2, Bilpa 3, Bilpa 4), rovi spodnje (Bilpa 5) pa se raztezajo v dolžini 
1.180 m in jih tvorijo z vodo povsem zaliti deli (vsaj 3 sifoni) ter vmesni vodni rovi s prosto vodno 
gladino. Globina sifonov znaša vsaj 41 m. Potapljaške raziskave Bilpe še potekajo, saj se rov nadaljuje v 
obliki sifona. 

Potapljači ob potopih v sifonih Bilpe redno opažajo človeške ribice. 

 

7.1.2. Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov 
 

Bilpa odvaja okoli polovico Kočevskega polja ter vse izvire pod Stojno, torej tudi Rinžo, na podzemni 
poti od Kočevskega polja do izvira pa se ji pridružijo še prenikle vode iz območja med Črnim Potokom, 
Rajndolom in Kolpo, s čemer pride do porasta koncentracije magnezija v vodi (dotok z dolomita). Ob 
visokem vodostaju se ji pridruži še del voda iz Ribniškega polja. Njeno vodozbirno območje meji na 
zaledje Radeščice in Obrha (porečje Krke), Dolskega potoka in Kotnice (porečje Kolpe). Meje s 
sosednjimi vodozbirnimi območji so zaradi kraškega značaja mehke in verjetno bifurkacijske. 

Izvir Bilpe spada med večje izvire in odvaja vode z dobršnega dele Kočevske, saj je povprečen pretok 
med aprilom in junijem 1988 znašal 0,8-5 m3/s (Dolski potok je imel takrat 1-3 m3/s; Habič et al., 1990). 
Glede na izdatnost izvirov ob nizkem vodostaju odvaja Bilpa po oceni vode z okoli 67 km2 velikega 
območja (Habič et al., 1990). 

Za porečje Rinže v smeri proti Kočevju je na voljo precej rezultatov sledilnih poskusov. Ob sledenju 
podzemnih voda 1956 ob nizkem vodostaju so sodelavci Hidrometeorološkega zavoda dokazali 
podzemeljsko zvezo med enim izmed najvišjih požiralnikov Rinže v Kočevju, Jamo v Šahnu in Bilpo, 
medtem ko se sledilo na izvirih ob Krki ni pojavilo (Čadež, 1956; Novak, 1987). Tudi ob srednjem 
vodostaju požiralniki 600 m južno od Livolda dokazano odvajajo vode le proti Bilpi (Habič e tal., 1988). 
Na območju Mozlja poteka bifurkacijska »razvodnica« med Radeščico in Bilpo, saj se je večji del sledila 
pojavil v Bilpi, manjši del pa sinhrono v obeh izvirih porečja Krke (izvir Radeščice pri Podturnu in v 
Obrhu), v Dolskem potoku in Šumetacu (Kogovšek in Petrič, 2007). Sledilni poskus leta 1988 je pokazal 
zvezo Kačjega potoka, ki zbira vode s severnega pobočja Šibja, z Radeščico in Obrhom, vendar z znatno 
časovno zakasnitvijo pri Obrhu (Habič et al., 1990). 
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7.1.3. Kvaliteta vode 
 

Habič s sodelavci (1990) navaja za leto 1988 koncentracijo kloridov do 6 mg/L, o-fosfatov do 0,5 mg/L 
ter nitratov 8,9 mg/L, povišani pa so bili tudi sulfati (15,7 mg/L). Za naravno ozadje lahko privzamemo 
podatke z bližnjega Šumetaca, ki je imel 2 mg/l kloridov, 0,5 mg/L nitratov in 0,03 mg/L o-fosfatov. To 
kaže, da je bila Bilpa vsaj v 80. letih precej obremenjena. Ker se od ponorov Rinže zaradi dotokov čiste 
vode z gozdnatega območja onesnaženje močno razredči, je pričakovati znatno višje koncentracije na 
robu Kočevskega polja pri ponornih Rinže. 

Z izjemo o-fosfatov (0,07-0,15 mg/L) koncentracije onesnaževal nihajo v ozkem razponu, in sicer nitrati 
6,61-8,27 mg/L, kloridi 4,60-4,80 mg/L,  kar indicira časovno in prostorsko homogenizacijo vode vzdolž 
podzemnega toka. Malo nihajo tudi sulfati (3,75-5,47 mg/L), ki pa verjetno izvirajo iz odvajanja 
Rudniškega jezera po cevovodu v Rinžo in torej posredno v Bilpo. Glede na Jamo v Šahnu, od koder 
glede na sledenje priteka del vode (Rinža) v Bilpo, se kvaliteta vode zlasti v poletnem času močno 
izboljša, rahlo izboljšanje pa smo opazili tudi pri spomladanskem vzorčenju. Pri poletnem vzorčenju 
relativno nizka ravnotežna koncentracija CO2 pred izhajanjem CO2 iz vode (CO2 (eq SICal=0)) in indeks 
nasičenosti glede na kalcit (SICal) kažeta, da je v času vzorčevanja Bilpe tam prevladoval tok ponikalnice, 
torej Rinže, medtem ko je skozi Jamo v Šahnu tekla prenikla vode najverjetneje iz območja Cvišlerjev, ki 
je Bilpo, če sploh, dosegla nekaj ur po vzorčenju. Del znižanja koncentracije onesnaževal je prispevala 
tudi razredčitev s čisto preniklo vodo, a ocenjujemo njen delež v vodi Bilpe kot minimalen (okoli 10 %). 
Nedvomno so ti sklepi preliminarni, izboljšano sliko pa bo pokazalo vzorčenje v jesenskem in zimskem 
času. Tudi če je organsko onesnaženje prisotno, slednje ne vpliva na bistveno zmanjšano koncentracijo 
kisika v vodi (spomladi preko 100 %, poleti 97 %). 

 

7.1.4. Ocena primernosti habitata za človeško ribico 
 

Glede na redno opažanje človeških ribic v sifonih s strani potapljačev ocenjujemo habitat kot ugoden. 
Koncentracije proučevanih onesnaževal so zmerno povečane, koncentracija kisika v vodi ni 
problematična. Glede na stanje v 80. letih 20. stoletja je prišlo do izboljšanja kemijske kvalitete vode 
pri vseh proučevanih kemijskih parametrih. 

 

8. RADEŠČICA IN OBRH (IZVIRA) 

8.1.1. Lokacija, kratek opis izvira in pojavljanja človeške ribice 
 

Izvir Radeščice se nahaja na sredini naselja Podturn pri Dolenjskih Toplicah in se po 3,5 km 
površinskega toka preko istoimenske reke steka kot desni pritok v Krko. Dobrih 800 m SSZ od izvira 
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Radeščice leži izvir Obrha v istoimenskem kraju. Gre za klasična kraška izvira iz sifonskih jezer, kjer voda 
priteka ob robu in skozi zakraselo dno. Leta 2008 se je jamskim potapljačem uspelo prebiti skozi dno 
Obrha in ga raziskati v dolžino 260 in globino 40 m. Izvir Radeščice je po sedanjih raziskavah precej 
krajši (6 m dolžine in 1 m globine). 

 

8.1.2. Napajalno zaledje in naravno ozadje parametrov 
 

Napajalno zaledje Radeščice sega do razvodnega hrbta preko Kočevskega polja, kjer poteka površinska 
razvodnica z Bilpo. Kot površinska razvodnica se kaže tudi greben Šibja med Mozljem in Knežjo Lipo, od 
koder severno tekoči potoki odtekajo proti Radeščici, južno ležeči pa vsaj proti Šumetacu (Novak in 
Rogelj, 1993), če ne tudi proti Bilpi. Dokazana je bila podzemna povezava izvira Radeščice s ponorom 
Željnskega potoka, sledilo pa presenetljivo ni bilo zaznano v bližnjem izviru Obrha (najverjetneje zaradi 
velike razredčitve; Kogovšek in Petrič, 2007), s katerim si verjetno delita isto podzemlje (bifurkacija). 
Nanjo je pokazalo sledenje Kačjega potoka, ki je glavni potok severnega pobočja Šibja, ko se je sledilo 
pojavilo v Radeščici pri Podturnu in v Obrhu (Habič et al., 1990). V Radeščico in Obrh se dokazano steka 
tudi manjši del voda iz odlagališča Mozelj, glavnina pa v Bilpo (Kogovšek in Petrič, 2007). V Radeščico 
odteka tudi Črmošnjica, ki običajno ponika pri Občicah (Novak, 1984). 

Med aprilom in majem 1988 so se merjeni pretoki Radeščice pri Podturnu gibali med 0,5 in 23 m3/s, 
pretoki sosednjega Obrha pa med 0,5 in 2,5 m3/s (Habič e tal., 1990). Glede na izdatnost izvirov ob 
nizkem vodostaju odvaja Radeščica po oceni vode z okoli 120 km2 velikega območja, Obrh pa z 25 km2 
(Habič et al., 1990). 

Čadeževa (1963) omenja, da je bila v 60. letih 20. stoletja voda Radeščice pri Podturnu zaradi 
premogovega prahu obarvana sivo, Obrha rumenorjavo, izviri pri Kočevskih Poljanah (Loški vasi?) pa so 
bili le malo kalni. Tudi v sedimentu na izviru Radeščice pri Podturnu so bili analizirani drobci premoga, 
ki se ujemajo s tipom premoga kopanim v kočevskem premogovnem bazenu, kar potrjuje dotok vod s 
Kočevskega polja v izvor Radeščice. 

Zaradi odvajanja voda iz Kočevskega polja oz. območja, kjer je bila odložena rudniška jalovina, so 
nekoliko povišani sulfati (2,57-3,33 mg/L), kar opaža tudi Habič s sodelavci (1990). Kljub temu so zaradi 
množice dotokov, ki jih redčijo, relativno nizki v primerjavi z Vodno jamo 1 pri Klinji vasi, ki jih ima 
največ (111,15-242,18 mg/L). 

 

8.1.3. Kvaliteta vode 
 

Izvir Radeščice je bil v preteklosti (npr. v 60. letih 20. stoletja) zajet za vodno oskrbo Dolenjskih Toplic 
(Čadež, 1963), a je bilo zajetje kasneje zaradi slabše kakovosti vode opuščeno. Habič s sodelavci (1990) 
navaja za leto 1988 koncentracijo kloridov do 3 mg/L, o-fosfatov do 0,05-0,6 mg/L ter nitratov 
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0,7 mg/L, povišani pa so bili tudi sulfati (13,5 mg/L). Povišana vrednost o-fosfatov kaže na onesnaženje 
z organskimi snovmi. 

Vzorčenja v okviru te študije so potekala v spomladanskem in poletnem času, in sicer sočasno na izviru 
Radeščice in Obrha. Po kemijskih parametrih se izvira bistveno ne razlikujeta, zato rezultate nadalje 
obravnavamo skupaj. Koncentracija nitratov znaša 4,46-6,06 mg/L, o-fosfatov 0,02-0,09 mg/L, kloridov 
pa 1,40-2,50 mg/L, kar kaže na konstantno, a relativno nizko obremenjene vode. Glede na leto 1988 so 
koncentracije nekaterih onesnaževal nižje (o-fosfati), drugih pa višje (nitrati). Sulfati so bili v času 
našega vzorčenja izrazito nižji (2,57-3,94 mg/L). Nasičenost s kisikom je bila obakrat na Obrhu boljša 
kot na izviru Radeščice, a je bila s svojim razponom na obeh izvirih (88,9-101,3 %) daleč od kritične. 

 

8.1.4. Ocena primernosti habitata za človeško ribico 
 

Glede na fizikalno-kemijske parametre ocenjujemo kvaliteto vode z vidika primernosti habitata za 
človeško ribico kot ugodno. 
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9. DISKUSIJA 
 

Zaradi izvedbe zgolj dveh vzorčenj je potrebno biti pri interpretaciji rezultatov previden, čeprav so 
nekateri zaključki zaradi očitnosti že lahko tehtni. 

Nabor fizikalno-kemijskih parametrov se je pokazal kot ustrezen, čeprav mestoma premalo obsežen. Za 
oceno organskega onesnaženja bi bilo smiselno v bodoče meriti tudi BPK5, saj z analizo kemijskih 
parametrov dobimo le razgradne produkte, svež kisik, ki se porablja pri razgradnji organske snovi, pa 
lahko v vodo brez težav prehaja na podzemni poti, če je ta le kolikor toliko vadozna (stopničasta) in ne 
zgolj freatična. Interpretacija je otežena tudi zaradi lokacij merjenja, ki so relativno nepovezane, hkrati 
pa nimamo podatkov iz zaledja (npr. Rinže). V jamah se pojavlja tudi več tokov oz. dotokov, ki imajo 
svoje karakteristike vredne opredelitve. V primeru Jame v Šahnu smo zasledili tudi časovno 
izmenjavanje porečij, in sicer med Rinžo in preniklo vodo najverjetneje oz območja Spodnjih Cvišlerjev.  

Kljub želji, da v nabor vzorčevanih mest zajamemo tudi antropogeno neobremenjeno mesto za 
določitev naravnega ozadja (tangirana Vodna jama pri Cvišlerjih), to ni bilo mogoče. Na vseh vzorčnih 
mestih sledimo antropogen vpliv, ki je na nekaterih mestih zelo izrazit (npr. Jama v Šahnu), pri drugih 
pa manj izrazit (izviri Bilpa, Radeščica in Obrh). Nad naravno ozadje so bile povišane vrednosti 
praktično vseh kemijskih parametrov. Zelo očiten je porast sulfatov v vodah, ki odtekajo z območja 
deponije rudniške deponije skozi Vodno jamo 1 pri Klinji vasi in Željnske jame, kar pa verjetno človeške 
ribice kot tudi človeka bistveno ne prizadane. 

Vzorčenje v dveh različnih obdobjih (spomladi in poleti) je v zgornjih delih porečij (Kočevsko polje) 
pokazalo na visoko nihanje parametrov, pri čemer kažejo poletne vode bistveno slabšo stanje zaradi 
izpiranja dlje časa akumuliranega onesnaževanja v podzemlju in skromne razredčitve. V poletnem času 
je bilo stanje v nekaterih jamah zelo zaskrbljujoče (Jama v Šahnu, Vodna jama pri Cvišlerjih), predvsem 
z vidika koncentracije in nasičenosti s kisikom. Nizka nasičenost s kisikom je bila verjetno ključen 
dejavnik, ki je v Jami v Šahnu pripeljal do izumrtja človeške ribice konec 60. let 20. stoletja. 

Spremljanje vodostaja, temperature in elektroprevodnosti vode (SEP) v Jami v Šahnu in Vodni jami 1 
pri Klinji vasi se je izkazalo za uspešno pri določanju koncentracije kisika v vodi (Jama v Šahnu) in 
zaznavanja obdobnega onesnaženja (Vodna jama 1 pri Klinji vasi). Pri zadnji lahko zanikamo kakršen 
koli dogodek izlivanja gnojevke v vhodno vrtačo, majhen pa se zdi tudi vpliv kmetijstva nad vodnimi 
rovi, ki so bili v času meritev sicer v prahi, saj pri poplavnih dogodkih ni prišlo do spiranja onesnaževal, 
ki bi opazno dvignila SEP vode. 

Na novo ugotovljene lokacije pojavljanja človeške ribice in vzorčenje na tamkajšnjih mestih je in še bo 
dobro pokazalo na koncentracije merjenih kemijskih parametrov, ki jih človeška ribica srednjeročno 
tolerira. Za sedaj se kaže kot kritično obdobno onesnaženje, ki je vezano na posamezne izredne 
dogodke, ali pa na poleten nizek vodostaj, ko je razredčitev zaradi manjše količine padavin in večjega 
izhlapevanja manjša v primerjavi s pomladjo. Se je pa človeška ribica očitno vrnila na nekatera v 
preteklosti znatno obremenjena območja (Remihov mlin), od koder je migrirala iz zgodovinsko gledano 
manj obremenjenih območij (Velika Stankova jama) kljub ugotovljenim ilegalnim odlagališčem 
odpadkov v vodozbirnem območju (Mala Stankova jama).  
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11. PRILOGE 

11.1. REZULTATI SPOMLADANSKEGA VZORČENJA 

11.2. REZULTATI POLETNEGA VZORČENJA 
 

 

 

 

 



Vzorčno mesto‐širše Kat. št. jame Vzorčno mesto‐ožje Čas vzorčevanja T [°C] SEP [µS/cm] pH O2 [%] Alkalnost [mmol/L] Ca2+ [mmol/L] Mg2+ [mmol/L] NO3
‐ [mg/L] SO4

2‐ [mg/L] PO4
3‐ [mg/L] Cl‐ [mg/L] El. bal. error [%] Ca/Mg SICal pCO2 (eq) pCO2 (eq; če je SICa=0)

Bilpa 6924 izvir april 2015 9,2 414 7,749 100,6 4,30 1,71 0,43 8,27 3,75 0,07 4,80 ‐3,01 4,0 0,33 3.715 7.943
Jama v Šahnu 535 poševen dostop do vodnega toka april 2015 8,1 393 7,652 79,1 3,87 1,85 0,13 7,18 6,60 0,13 5,10 ‐2,52 14,2 0,21 1.349 6.761
Vodna jama pri Cvišlerjih 1720 pod vertikalno stopnjo april 2015 8,6 585 7,612 98,2 5,55 2,78 0,08 22,33 5,05 0,10 9,90 ‐2,96 34,8 0,48 6.457 19.498
Velika Stankova jama 3203 rov od M. Stankove jame april 2015 9,7 616 7,851 96,3 5,58 2,75 0,19 15,56 11,73 0,39 16,80 ‐2,40 14,5 0,72 3.715 20.417*
Remihov mlin izvir april 2015 8,7 772 7,801 97,1 5,65 3,73 0,37 12,90 172,36 0,12 8,50 ‐8,07 10,1 0,77 4.074 21.877*
Vodna jama (pri Klinji vasi) 118 vhodna vrtača april 2015 7,9 863 7,118 89,2 5,88 4,21 0,56 12,64 242,18 0,06 2,80 ‐8,66 7,5 0,14 20.417 23.988
Mala Stankova jama 3202 prvi dostop do tekoče vode april 2015 9,4 566 7,643 97,5 5,38 2,68 0,10 14,90 8,17 0,18 4,60 ‐2,61 26,8 0,49 5.754 18.197
Vodna jama 3 pri Klinji vasi 2969 tik pod vhodom april 2015 6,1 365 7,787 94,2 3,70 1,72 0,20 4,27 12,86 0,03 1,70 ‐2,60 8,6 0,26 2.818 5.129
Željnske jame 12 Velika dvorana, izvirni sifon april 2015 8,7 882 7,417 65,9 5,47 4,16 0,53 7,57 216,61 0,09 8,80 ‐4,37 7,8 0,36 9.550 21.878
Radeščica‐Podturn tik pod cesto april 2015 9,2 389 7,478 93,9 4,15 1,85 0,24 5,85 2,57 0,02 2,50 ‐1,68 7,7 0,08 6.607 7.943
Radeščica‐Obrh stopnice do jezerske kotanje april 2015 9,1 390 7,396 101,3 4,22 2,02 0,09 5,97 3,94 0,04 1,40 ‐2,24 22,4 0,04 8.128 8.913
Velika Stankova jama 3203 severni rov (pod rančem) april 2015 9,6 556 7,72 97,5 / / / / / / / / / / / /

* minimalna vrednost, ker je SI Cal >0,5

NO3
‐ SO4

2‐ PO4
3‐ Cl‐

M [g/mol] 62,00 96,07 94,97 35,45

Bilpa 0,13 0,04 0,00 0,14
Jama v Šahnu 0,12 0,07 0,00 0,14
Vodna jama pri Cvišlerjih 0,36 0,05 0,00 0,28
Velika Stankova jama 0,25 0,12 0,00 0,47
Remihov mlin 0,21 1,79 0,00 0,24
Vodna jama (pri Klinji vasi) 0,20 2,52 0,00 0,08
Mala Stankova jama 0,24 0,09 0,00 0,13
Vodna jama 3 pri Klinji vasi 0,07 0,13 0,00 0,05
Željnske jame 0,12 2,25 0,00 0,25
Radeščica‐Podturn 0,09 0,03 0,00 0,07
Radeščica‐Obrh 0,10 0,04 0,00 0,04

Terenske meritve Laboratorijske meritve

vrednosti v mmol/L

Izračunani parametri
Priloga 1 (spomladansko vzorčenje)



Vzorčno mesto‐širše Kat. št. jame Vzorčno mesto‐ožje Datum vzorčevanja T [°C] SEP [µS/cm] pH O2 [%] Alkalnost [mmol/L] Ca2+ [mmol/L] Mg2+ [mmol/L] NO3
‐ [mg/L] SO4

2‐ [mg/L] PO4
3‐ [mg/L] Cl‐ [mg/L] El. bal. error [%] Ca/Mg SICal pCO2 (eq) pCO2 (eq; če je SICa=0)

Jama v Šahnu 535 vodni tok na dnu jame 17.8.2015 15,8 552 6,956 19,6 4,39 1,95 0,22 10,70 12,73 2,14 21,40 ‐0,58 8,9 ‐0,30 25.119 25.119
Vodna jama pri Cvišlerjih 1720 pod vertikalno stopnjo 17.8.2015 13,0 588 7,146 78,9 4,57 1,89 0,20 11,66 / 2,94 21,90 ‐4,53 9,5 ‐0,14 16.596 16.596
Mala Stankova jama 3202 prvi dostop do tekoče vode 17.8.2015 13,1 405 6,985 82,7 3,74 1,74 0,15 13,58 9,34 0,42 7,10 0,54 11,6 ‐0,41 19.498 19.498
Velika Stankova jama 3203 rov od M. Stankove jame, pod vhodom 17.8.2015 12,6 407 7,097 81,9 3,67 1,74 0,12 12,30 8,18 0,49 8,30 0,69 14,5 ‐0,32 14.791 14.791
Željnske jame 12 Velika dvorana, izvirni sifon 17.8.2015 15,4 526 7,248 59,9 3,20 2,12 0,33 6,39 12,66 0,31 7,10 21,34 6,4 ‐0,11 9.333 9.333
Vodna jama (pri Klinji vasi) 118 vhodna vrtača 17.8.2015 11,6 860 6,691 70,5 6,37 3,83 0,42 16,97 111,15 0,57 14,30 14,66 9,1 ‐0,23 61.660 61.660
Bilpa 6924 izvir 17.8.2015 10,4 421 7,598 97,0 4,30 1,78 0,37 6,61 5,47 0,15 4,60 0,00 4,8 0,21 5.248 8.710
Radeščica‐Podturn tik pod cesto 17.8.2015 9,8 426 7,356 88,9 4,47 1,94 0,29 6,06 3,33 0,09 2,30 ‐0,11 6,7 0,01 9.550 10.000
Radeščica‐Obrh stopnice do jezerske kotanje 17.8.2015 9,6 406 7,392 92,5 4,39 2,04 0,11 4,46 3,03 0,06 2,30 ‐1,05 18,5 0,06 8.710 10.000
Velika Stankova jama 3203 severni rov (pod rančem) NEDOSTOPEN

NO3
‐ SO4

2‐ PO4
3‐ Cl‐

M [g/mol] 62,00 96,07 94,97 35,45

Bilpa 0,11 0,06 0,00 0,13
Jama v Šahnu 0,17 0,13 0,02 0,60
Vodna jama pri Cvišlerjih 0,19 / 0,03 0,62
Velika Stankova jama 0,20 0,09 0,01 0,23
Vodna jama (pri Klinji vasi) 0,27 1,16 0,01 0,40
Mala Stankova jama 0,22 0,10 0,00 0,20
Željnske jame 0,10 0,13 0,00 0,20
Radeščica‐Podturn 0,10 0,03 0,00 0,06
Radeščica‐Obrh 0,07 0,03 0,00 0,06

Terenske meritve Laboratorijske meritve

vrednosti v mmol/L

Izračunani parametri
Priloga 2 (poletno vzorčenje)
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